
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 4ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 
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           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 
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SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012845-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. M. B. (IMPETRANTE)

C. M. N. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE CAMPOS MORENO OAB - 313.759.428-67 (REPRESENTANTE)

MARIA AUXILIADORA CANDIDA DE SOUZA OAB - MT25420/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ VISTOS, ETC. Inicialmente, ressalto que a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral do Estado é clara 

ao dispor as matérias que poderão ser apreciadas no Plantão Judiciário, in 

verbis: Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se 

exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de: I – pedidos 

de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator 

autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado 

plantonista; II – medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de 

prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade 

provisória; IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de 

justificada urgência de representação da autoridade policial ou do 

Ministério Público; V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens 

ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; VI – medida 

cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no 

horário normal de expediente ou no caso em que da demora possa 

resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas 

urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a 

Que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 

de julho de 2001, limitadas as hipótese acima enumeradas. No caso dos 

autos, apesar de a situação delineada estar elencada no artigo 242 da 

CNGC, entendo que a medida vindicada pode aguardar o retorno do 

expediente forense sem qualquer risco de grave prejuízo ou de difícil 

reparação. Diga-se, ainda, que inexiste nos autos a negativa do ente 

público em realizar as matrículas pretendidas, o que, de qualquer forma, 

no entender desta magistrada, conduziria ao indeferimento da liminar 

pretendida. Em decorrência, determino que, com o retorno do expediente 

forense, seja distribuída para a Vara competente, para a devida 

apreciação. Às providências. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito Plantonista

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 009/2020– DF O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca 

de Cuiabá/MT, LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no artigo 52, inciso XV da Lei nº 4.964 

de 26 de dezembro de 1985 (COJE);   CONSIDERANDO a decisão 

proferida pelo Excelentíssimo Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, nos autos da Consulta Pública n. 3/2019 – fls. 290-292, que 

autoriza realização de licitação na modalidade de concorrência, do tipo 

menor preço para o fim de realizar reforma do Fórum da Comarca de 

Cuiabá/MT, com vista à adequação do prédio às normas de acessibilidade, 

SPDA, construção de muro no perímetro do terreno, climatização dos 

corredores do edifício, e retrofit da fachada principal, bem como determina 

providência para atualização da demanda no Plano de Obras do PJMT (CIA 

n. 0059566-33.2019.8.11.0000);     CONSIDERANDO a decisão proferida 

pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 

Processo Diversos n. 7/2019, em 26 de setembro de 2019, que dispõe 

sobre a alteração no plano de obras do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, em especial, da reforma do edifício do Fórum da Capital, Projeto 

que atende à Resolução n. 114, de 20 de abril de 2010; e   

CONSIDERANDO-SE que as obras da aludida reforma do edifício do Fórum 

da Capital iniciaram, oficialmente, em 27/12/2019, conforme Ordem de 

Serviço emitida pelo Departamento de Obras deste Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso; e   CONSIDERANDO que o espaço destinado ao 

Protocolo Expresso está localizado no perímetro das obras de reforma do 

Fórum da Capital, afigurando-se impossível conciliar a realização destas 

com a continuidade do funcionamento do respectivo Setor sem colocar em 

risco a integridade dos profissionais do direito, servidores e usuários do 

respectivo serviço público.     RESOLVE: Art. 1° SUSPENDER o 

atendimento pelo Protocolo Expresso do Fórum da Comarca de Cuiabá/MT, 

enquanto persistirem as obras de reforma do edifício do Fórum da Capital.     

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 27/12/2019 (data do início da execução da referida obra).     

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se, encaminhando cópia para Presidência 

deste Egrégio Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral da Justiça, à 

Gestão Geral do Fórum da Capital, à Presidência da OAB/MT, à Defensoria 

Pública Estadual e ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

afixando-se cópia no átrio deste Fórum.     Cuiabá, 17 de março de 2020. ( 

assinado eletronicamente)Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito 

Diretor do Foro      table

 PORTARIA Nº 009/2020– DF

 O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT, LUÍS 

APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento no artigo 52, inciso XV da Lei nº 4.964 de 26 de dezembro de 

1985 (COJE);

 CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Excelentíssimo Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Consulta Pública n. 

3/2019 – fls. 290-292, que autoriza realização de licitação na modalidade 

de concorrência, do tipo menor preço para o fim de realizar reforma do 

Fórum da Comarca de Cuiabá/MT, com vista à adequação do prédio às 

normas de acessibilidade, SPDA, construção de muro no perímetro do 

terreno, climatização dos corredores do edifício, e retrofit da fachada 

principal, bem como determina providência para atualização da demanda 

no Plano de Obras do PJMT (CIA n. 0059566-33.2019.8.11.0000);

 CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso no Processo Diversos n. 7/2019, em 26 

de setembro de 2019, que dispõe sobre a alteração no plano de obras do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial, da reforma do 

edifício do Fórum da Capital, Projeto que atende à Resolução n. 114, de 20 

de abril de 2010; e

 CONSIDERANDO-SE que as obras da aludida reforma do edifício do Fórum 

da Capital iniciaram, oficialmente, em 27/12/2019, conforme Ordem de 

Serviço emitida pelo Departamento de Obras deste Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso; e

 CONSIDERANDO que o espaço destinado ao Protocolo Expresso está 

localizado no perímetro das obras de reforma do Fórum da Capital, 

afigurando-se impossível conciliar a realização destas com a continuidade 

do funcionamento do respectivo Setor sem colocar em risco a integridade 

dos profissionais do direito, servidores e usuários do respectivo serviço 

público.

 RESOLVE:

 Art. 1° SUSPENDER o atendimento pelo Protocolo Expresso do Fórum da 

Comarca de Cuiabá/MT, enquanto persistirem as obras de reforma do 

edifício do Fórum da Capital.

 Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a 27/12/2019 (data do início da execução da referida 

obra).

 Publique-se. Intime-se e Cumpra-se, encaminhando cópia para 

Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral da 

Justiça, à Gestão Geral do Fórum da Capital, à Presidência da OAB/MT, à 

Defensoria Pública Estadual e ao Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, afixando-se cópia no átrio deste Fórum.

 Cuiabá, 17 de março de 2020.

 ( assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1018681-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1018681-02.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCIA PINHEIRO 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc... No que se refere à concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça, tenho que esta deve ser a exceção e 

não a regra, comumente utilizado na grande maioria das ações intentadas 

na justiça. Saliento ainda, que quando os fatos narrados não encontra 

sustentação na declaração de hipossuficiência, o ônus da prova cabe a 

quem alega, já que a parte autora afirma não ter condições financeiras 

para suportar as despesas processuais, no entanto, da análise dos 

documentos apresentados, constata-se no holerite mais recente acostado 

aos autos, que embora os diversos descontos efetuados na folha de 

pagamento, o total líquido percebido pela autora foi de R$ 6.463,32, o que 

torna impossível a análise pela mera declaração de pobreza. Ademais, 

tenho que não cabe ao juiz produzir prova nesse sentido, mas sim, 

analisar aquelas que estão no âmbito do processo. Apesar de a Lei 

1.060/50, exigir apenas a declaração de pobreza, ao magistrado cabe 

analisar o estado de carência do requerente da gratuidade de justiça, 

garantindo-se dessa forma a destinação do benefício àqueles que 

realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família. Esse é o entendimento do 

Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, exposto no julgamento do recurso de Apelação Cível n. 70000322487: 

“Apesar de a lei, em seu artigo 4º, determinar a simples afirmação da parte 

é suficiente para ser beneficiado, não é prova inequívoca o que afirma o 

pretendente à assistência judiciária, muito menos obrigado o julgador a 

decidir em favor do requerente, se de outras provas e circunstâncias ficar 

demonstrado que o conceito de pobre invocado pelo peticionário não é 

aquele que justifica a concessão. (...) Ademais, o conceito de pobreza 

deve ser valorado pelo julgador dentro dos limites traçados pela lei que, no 

seu parágrafo único do art. 2º, determina que o benefício será concedido 

aos necessitados, entendidos estes como aqueles que, para ter acesso à 

justiça, teriam prejuízo do sustento próprio ou da família. Ao que se 

depreende dos autos, o alegado estado de pobreza do apelante não se 

enquadra no conceito expresso na lei, pois não está demonstrado o 

prejuízo do sustento próprio ou da família e que tal indeferimento lhe 

acarretará a impossibilidade de acesso à justiça”. No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE 

ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CONTEXTO 

FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – INDEFERIMENTO – RECURSO 

IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, 

quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado afirmação da parte de a 

situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo. 

Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 37083/05 – 1ª Cciv – 

Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal no § 2º do art. 99 do 

CPC, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

preenchimento dos pressupostos aptos à sua concessão, ou comprovar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027389-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDBERTO OLIVEIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1027389-07.2018.8.11.0041 EDBERTO 

OLIVEIRA SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 30/11/2018, às 11h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 21 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027389-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDBERTO OLIVEIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1027389-07.2018.8.11.0041 EDBERTO 

OLIVEIRA SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 30/11/2018, às 11h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 
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(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 21 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1042097-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

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

DEISE REGINA VIOLIN (AUTOR(A))

DEISE REGINA VIOLIN - ME (AUTOR(A))

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

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

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

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

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

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

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

SPAD COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRANDS CONSULTORIA E FRANCHISING LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

HERIK ALVES DE AZEVEDO OAB - SP262233 (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para que 

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

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

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

referido instrumento convocatório encontra-se colacionado ao feito, além 

de ter sido encaminhado via e-mail aos endereços eletrônicos 

persiolandim_adv@hotmail.com e joaotitoadv@hotmail.com. Cuiabá, 18 de 

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

legal

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1059265-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ACQUABIOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS PURIFICADORES 

LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME (PERITO 

/ INTÉRPRETE)

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE OAB - 487.279.541-53 

(REPRESENTANTE)

 

Visto. Cuida-se de Pedido De Recuperação Judicial ajuizado por Atacadão 

Da Construção Ltda e Soma Comércio De Materiais Para Construção Ltda, 

inscritas no CNPJ sob os n.ºs 08.937.190/0001-80 e 11.476.649/0001-08, 

sociedades empresárias qualificadas e representadas nos autos, que 

compõem o denominado Grupo Atacadão e que operam no ramo de 

comercialização de materiais para construção. Pela decisão de ID 

27380270, foi determinada a realização de verificação prévia, conforme 

Recomendação do CNJ, visando a constatação das reais condições de 

funcionamento das empresas requerentes e análise da regularidade e da 

completude da documentação apresentada juntamente com a petição 

inicial. Em cumprimento à referida determinação, a perita nomeada 

apresentou o laudo técnico (ID 27623757), apontando a falta de 

documentos, o que ensejou a decisão de ID 27650036 com a determinação 

para apresentação dos documentos faltantes. Na referida decisão (ID 

27650036), foi deferido o pedido de tutela de urgência formulado na 

petição de ID 27636944, dispensando as requerentes da apresentação 

das certidões negativas indicadas no pedido, para fins de recebimento de 

valores relativos a serviços já executados. Também foi determinada a 

suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a parte 

autora e seus sócios coobrigados, por obrigações contraídas até a data 

do ingresso do pedido de recuperação judicial (11/12/2019). A requerente 

manifestou por intermédio do ID 28945707 para informar ao Juízo que 

entregou “à ASV Perícia Auditoria e Consultoria Contábil, em 31/01/2020 

toda a documentação solicitada no Laudo Técnico de Constatação Prévia 

e seu Aditivo (ID 27623757 e ID 27628718)”. Informou ainda, que deixou de 

juntar os documentos porque ultrapassam cinco mil folhas, bem como que 

se coloca à disposição do Juízo para, caso assim entenda, colacionar os 

documentos nos autos ou depositá-los em mídia digital na Secretaria. 

Laudo Técnico de Constatação Prévia juntado no ID 29107733. De acordo 

com as alegações contidas na petição inicial, a primeira requerente foi 

fundada em 2007 com o objetivo de comercializar materiais para 

construção, tendo seus sócios decidido por abrir uma nova empresa em 

2010, em razão de Cuiabá ter sido escolhida como uma das cidades para 

sediar a Copa do Mundo de 2014. Afirmam ter enfrentado queda nas 

vendas no ano de 2014, decorrente de desaceleração do mercado que, 

somados ao aumento da inadimplência, restrição do crédito direto ao 

cliente e término de algumas parcerias financeiras, obrigaram as 

requerentes a comercializar seus produtos com prazo mais alongado, e 

ainda financiar seus clientes com recursos próprios, obtidos por 

intermédio de empréstimos bancários, sufocando, assim, a margem de 

lucro, mesmo com todo o trabalho firmemente realizado para adequar seu 

custo fixo à nova realidade. Sustentam que a Copa do Mundo de 2014 que 

seria o propulsor do crescimento das vendas gerou um caos no comércio 

de Cuiabá e Várzea Grande, pois para a realização das obras se fez 

necessária a interdição de vias públicas, levando inúmeros 

estabelecimentos a ficarem isolados e inacessíveis, alguns, inclusive, 

chegaram a encerrar suas atividades, eliminando milhares de postos de 

trabalho e consequentemente diminuindo a capacidade de compras 

dessas pessoas. Afirmam que, mesmo tendo adotado medidas para 

adequar sua estrutura, a exemplo do corte dos gastos e diminuição dos 

custos, e assim poderem acomodar a máquina administrativa a uma 

realidade de recessão de mercado, não foi suficiente para restaurar o 

equilíbrio econômico financeiro. Sustentando que mesmo tendo vencido 

alguns certames licitatórios no ano de 2019 para fornecimento de produtos 

em 2020, não possuem atualmente condições para suportar esses 

contratos com margem e lucratividade, necessitando da recuperação 

judicial para permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores, dos interesses dos credores, com a consequente 

preservação da empresa. Com a petição inicial juntaram documentos. É a 
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suma do necessário. Decido. Da Autorização Para Participar De Licitações 

Públicas, Firmar O Respectivo Contrato, Bem Como Para Receber Valores 

Por Serviços Prestados Sem A Necessidade De Apresentação Das 

Certidões De Regularidade Fiscal Municipal, Estadual E Federal e FGTS De 

início, observo que as requerentes formularam pedido para obter 

autorização para participar de licitações, firmar contratos com o Poder 

Público e receber pelos serviços prestados, sem necessidade de 

apresentação de certidões negativas normalmente exigidas em certames 

licitatórios. Segundo se extrai do pedido, as requerentes operam no ramo 

de comercialização de materiais de construção, muitas vezes firmando 

contratos com o Poder Público, cujas contratações ocorrem após 

procedimento licitatório, e todos os editais dos certames exigem que as 

empresas interessadas apresentem certidões negativas (tributária e 

FGTS). Pois bem, não há que se por em dúvida os prejuízos que podem 

advir às requerentes em deixarem de participar de certames por falta de 

exibição de certidões negativas, implicando em efetiva limitação ao 

exercício de suas atividades. De acordo com o disposto no artigo 52, II, da 

Lei nº 11.101/05, por ocasião do deferimento do pedido de recuperação 

judicial, o magistrado “determinará a dispensa da apresentação de 

certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto 

para contratação com o Poder Público”. Entretanto, tal regra deve ser 

mitigada, sempre que a dispensa das certidões se apresentar como 

medida vital ao soerguimento da empresa em recuperação judicial, sob 

pena de não atender ao princípio da preservação e à função social da 

empresa. Nesse sentido: “Recuperação judicial. Decisão que fixou a verba 

honorária do administrador judicial em 5% do valor devido aos credores 

submetidos à recuperação judicial e indeferiu pedido das recuperandas de 

dispensa de apresentação de certidões negativas para contratação com o 

Poder Público. Agravo de instrumento das recuperandas. Fixação dos 

honorários que deve observar a complexidade do trabalho, os valores 

praticados pelo mercado para atividades semelhantes e a capacidade do 

devedor, consoante o disposto no art. 24 da Lei 11.101/05. Particularidade 

do caso, na medida em que o próprio administrador nomeado concorda 

com a redução da alíquota para 2,75%. Reforma parcial da decisão 

agravada. Possibilidade de dispensa das certidões negativas de débito. 

Doutrina de MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, JOÃO PEDRO SCALZILLI 

e jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste 

Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Medida razoável e apta a 

auxiliar no soerguimento das recuperandas e, ademais, alinhada com o 

princípio da preservação da empresa. Reforma parcial da decisão 

agravada. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TJSP - 

Relator(a): Cesar Ciampolini; Comarca: Orlândia; Órgão julgador: 1ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 21/06/2017; Data de 

registro: 21/06/2017) Como é sabido o procedimento licitatório é regulado 

especificamente pela Lei nº 8.666/93, segundo a qual o interessado em 

contratar com a Administração Pública deve apresentar documentos que 

comprovem sua qualificação econômico-financeira, nos quais se inserem 

as certidões negativas de débitos perante as Fazendas Públicas (art. 29, 

III). Diante de tal disposição legal, há quem defenda a tese de que a 

pretensão pela obtenção de ordem judicial para dispensa da exibição das 

mencionadas certidões negativas seria uma afronta ao princípio da 

legalidade, implicando em predominância do interesse de um grupo 

econômico das empresas em recuperação judicial sobre o interesse 

público. Contudo, não seria razoável admitir que a existência de débitos 

tributários represente penalidade para a sociedade empresária, a ponto de 

conduzi-la à ruína, devendo, ao contrário, proporcionar condições para 

que esta venha a liquidar suas dívidas da melhor forma. A recuperação 

judicial tem por finalidade tutelar as sociedades empresárias evitando que 

estas venham a sucumbir em virtude de má gestão administrativa, de 

desestabilização momentânea do mercado, ou algum outro fator exógeno; 

não se podendo perder de vista a importância da sociedade empresária, 

tendo em conta a função que esta exerce perante a sociedade. Por certo 

que tal instituto não é destinado a toda e qualquer sociedade empresária, 

mas voltado àquelas que são viáveis, atendendo-se assim ao mencionado 

interesse público à coletividade, de modo que a estas empresas devem 

ser conferidas, por exemplo, a proteção legal da suspensão das ações e 

execuções judiciais movidas contra elas, através do deferimento do 

processamento da recuperação judicial. Por outro lado, há determinadas 

hipóteses em que se constata o estado de insolvência incompatível com 

uma sociedade empresária com uma situação econômico-financeira viável, 

sendo, para estas a liquidação a solução mais adequada que sua 

manutenção no mercado, o que, ao menos numa análise perfunctória não 

parece ser o caso presente. Embora não se possa afirmar que para cada 

atividade empresarial exista uma clientela homogênea, em determinado 

seguimento, como o da comercialziação de produtos para construção civil, 

não raro é a conjuntura de que a carteira de clientela da sociedade 

empresária constitua-se em torno da Administração Pública. 

Acrescente-se ainda que a experiência vem demonstrando que as 

sociedades empresárias em crise, conquanto ainda se mostrem viáveis e, 

portanto, econômica e socialmente úteis, via de regra possuem um 

elevado índice de débitos tributários, uma vez que ao primeiro sinal de 

instabilidade econômico-financeira, as obrigações tributárias são as 

primeiras a deixar de ser cumpridas, dando-se prioridade ao pagamento 

de fornecedores e dos salários dos empregados, sob pena de inviabilizar 

sua atividade. Pois bem, nessas circunstâncias, poder-se-ia afirmar que, 

ao deixar de flexibilizar o procedimento licitatório, relativo à exigência das 

certidões negativas para as sociedades empresárias que assumam tal 

estrutura organizacional, com parte dos contratos firmados com órgãos da 

Administração Pública, consolidando neles seu nicho de clientes, 

estar-se-ia deixando as sociedades empresárias com esse tipo de 

configuração fora do alcance da Lei nº 11.101/05. Isso porque, na prática, 

tais sociedades empresárias ao socorrerem-se do instituto da 

Recuperação Judicial, a despeito de viáveis sob o ponto de vista 

econômico-financeiro, bem como da função social, estariam fadadas ao 

fracasso, posto que, não conseguiriam firmar novos contratos, cumprir 

com as obrigações estabelecidas no plano a ser apresentado, ou mesmo 

dar prosseguimento a suas atividades. Pari passu, deixar de conceder a 

ordem de dispensa da apresentação das certidões negativas para 

participações em certames às requerentes, quando estas praticamente 

concentram suas operações com órgãos da Administração Pública seria 

igualmente afronta ao princípio da legalidade, a medida em que se estaria 

criando, à margem da lei, uma regra de exclusão relacionada às 

sociedades empresárias que acabaram se voltando ao nicho de mercado 

que atenda às necessidades da Administração Pública. Por certo que tal 

flexibilização deve ser vista com cautela e aplicada caso a caso, devendo 

também ser observada a boa-fé do empresário além de outros fatores. 

Ademais, não se pode olvidar que a Lei de Licitações também prevê para 

a contratação com a Administração Pública que o licitante, em se sagrando 

vencedor do procedimento competitivo, preste garantia prévia ou 

concomitante à assinatura do contrato administrativo, a exemplo da fiança 

bancária e do seguro-fiança, previstos no art. 56, § 1º, II, III, da Lei nº 

8.666/93, razão pela qual não se pode afirmar que a ausência da certidão 

negativa, só por si, estaria relacionada a segurança no cumprimento da 

obrigação assumida. As requerentes pugnam ainda pela dispensa da 

apresentação de certidão negativa de regularidade fiscal e FGTS, para 

fins de recebimento de valores devidos pelos serviços prestados. De fato, 

tais retenções configurariam enriquecimento ilícito da administração 

pública e além de importar em violação ao princípio da legalidade, tendo em 

vista que não consta tal modalidade de sanção no artigo 87, da Lei 

8.666/93, que rege os contratos firmados entre as partes. Com efeito, não 

há que se por em dúvida os prejuízos que podem advir às requerentes em 

deixarem de participar de certames licitatórios, de contratar com os entes 

públicos quando se consagrarem vencedoras, e de receber pelos 

serviços prestados por falta de exibição de certidões negativas, 

implicando em efetiva limitação ao exercício de suas atividades que, no 

caso específico, como consignado no pedido, as contratações ocorrem 

praticamente com o Poder Público. Dos requisitos para o processamento 

do pedido: O caput, do artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005 estabelece que: 

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento 

do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos 

e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I – não ser falido 

e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em 

julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 

(cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III – não ter, há 

menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com 

base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; IV – não ter 

sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, 

pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei”. Com 

efeito, consigno que, diante da norma contida no artigo 171, da Lei N.º 

11.101/2005, que impõe pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão 

e multa a quem sonegar ou omitir informações ou prestar informações 

falsas no processo de recuperação judicial, com o fim de induzir a erro o 

Juízo, admito as declarações de ausência de condenação e que não 

tiveram, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por 
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qualquer dos crimes previstos na Lei N.º 11.101/2005 (art. 48, IV da 

aludida norma), e de cumprimento dos demais requisitos elencados no 

artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005. Os Comprovantes de Inscrição e 

Situação Cadastral revelam o exercício regular das atividades pela 

empresa requerente, por período superior a 02 (dois) anos, conforme 

determina o caput, do artigo 48 da Lei N.º 11.101/2005. O artigo 51, da Lei 

N.º 11.101/2005, elenca em seus incisos os requisitos exigidos na petição 

inicial de recuperação judicial, que serão verificados nesta oportunidade. 

A análise da petição inicial e dos documentos que a acompanham, 

demonstram, em princípio, o cumprimento dos requisitos estabelecidos no 

caput, do artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005, bem como dos elencados nos 

incisos I a IX do artigo 51, da aludida norma. Por tais razões, com base no 

disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, acolhendo a pretensão 

contida na petição inicial Defiro o Processamento Da Presente 

Recuperação Judicial, ajuizada por Atacadão Da Construção Ltda e Soma 

Comércio De Materiais Para Construção Ltda, que deverão no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da presente 

decisão, apresentar seu Plano De Recuperação Judicial, observando-se 

as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei de regência, sob 

pena de convolação em falência. Em consequência, com fundamento no 

disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, determino: 1 – Para 

pagamento da verificação prévia realizada, Fixo A Remuneração da perita 

nomeada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que entendo adequado e 

proporcional ao trabalho realizado. 1.1) O pagamento deverá ser efetuado 

mediante depósito em conta corrente de titularidade da perita a ser 

informado por esta às empresas recuperandas, devendo ser comunicado 

ao Juízo eventual descumprimento da obrigação. 2 – Nomeio como 

Administrador Judicial Judson Gomes Da Silva Bastos, advogado inscrito 

na OAB/MT sob o n.º 8857, com escritório na Rua Mistral, n.º 09, salas 

407, 408 e 409 (Edifício The Point), bairro Despraiado, CEP: 78.048-222, 

Cuiabá (MT), tel: (65) 3365-4103 / 99971-2363, e-mail: jbjus@terra.com.br, 

que deverá ser intimado pessoalmente para, aceitando o encargo que lhe 

foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar na sede do Juízo, o 

termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir 

todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 

11.101/2005). 2.1 – Com fundamento no disposto no artigo 24, da Lei N.º 

11.101/2005, e “observados a capacidade de pagamento do devedor, o 

grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado 

para o desempenho de atividades semelhantes”, além do número de 

credores arrolados, fixo a remuneração do Administrador Judicial em R$ 

86.273,37, que corresponde a 3% do valor total dos créditos arrolados 

(R$ 2.875.778,98), observado o limite imposto pelo §1º, do artigo 24, da lei 

de regência. Justifico a utilização do percentual em questão, tendo que 

vista que ao fixar o valor da remuneração do administrador judicial, o 

magistrado já deve levar em consideração todas as despesas 

necessárias e regulares ao bom desempenho de seu múnus, despesas 

essas que englobam, dentre outras, o envio de correspondências aos 

credores, deslocamento, além das atividades que serão desenvolvidas 

pelo profissional, como relatório mensal, manifestação nos autos principais 

e nas habilitações/impugnações, e fixar a remuneração em percentual 

inferior não se prestaria para tanto. Oportuno destacar que o magistrado 

deve levar em consideração para fixação dos honorários, fatores como a 

qualificação do profissional nomeado, haja vista que a função do 

administrador judicial exige considerável conhecimento na área jurídica, 

notadamente na área do direito empresarial, de modo que a remuneração 

deve observar também a qualificação do profissional escolhido. 2.2 – 

Ressalto que a importância ora arbitrada, deverá ser paga em 24 (vinte e 

quatro) parcelas mensais de R$ 3.594,72, levando-se em conta o prazo 

médio previsto para o encerramento de uma Recuperação Judicial; sem 

que o Sr. Administrador Judicial se exima da prestação de contas e 

relatório circunstanciado previsto no artigo 63, I, da Lei n.º 11.101/05, sob 

pena de importar em desídia. 2.3 – O pagamento da aludida remuneração 

deverá ser efetuado mediante depósito em conta corrente de titularidade 

do Administrador Judicial, a ser informado por este às recuperandas, 

devendo ser comunicado ao Juízo eventual descumprimento da obrigação. 

3 – Declaro Suspensas, nos moldes do artigo 6º, da Lei n.º 11.101/2005, e 

pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as ações e 

execuções promovidas contra as empresas requerentes, por créditos 

sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, permanecendo os 

respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam, ressalvadas as 

ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º, referentes a 

créditos excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 49, todos 

da mencionada norma, cabendo ao devedor, comunicar a suspensão 

juntos aos juízos competentes (art. 52, § 3º, da Lei N.º 11.101/2005). Em 

consequência, REVOGO o item “3” da decisão de ID 27650036 no que 

concerne à suspensão das ações e execuções em face dos sócios 

coobrigados. 3.1 - Vale destacar que a continuidade da tramitação das 

ações aqui mencionadas não autoriza a prática de atos que importem em 

constrição de bens da devedora sem que antes seja submetido a este 

Juízo a análise acerca da essencialidade destes, evitando assim a 

instauração de Conflitos de Competência, haja vista o já consolidado 

entendimento do STJ sobre a competência do Juízo recuperacional para 

dirimir as questões afetas ao patrimônio das empresas em recuperação 

judicial. (Precedentes AgInt nos EDcl no CC 119387 / PR, RESP 

1298670/MS, AgInt no CC 157396 / PR). 4 – Determino ainda, que as 

requerentes apresentem, mensalmente, enquanto perdurar a recuperação 

judicial, contas demonstrativas, sob pena de destituição de seus 

administradores (artigo 52, IV, da Lei N.º 11.101/2005), bem como que 

passem a utilizar a expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os 

documentos que forem signatárias, conforme determina o caput, do artigo 

69, da Lei N.º 11.101/2005. 4.1 – Com o fim de não tumultuar o andamento 

do feito principal, as mencionadas contas demonstrativas não deverão ser 

juntadas aos autos principais, formando-se a partir da primeira, um 

incidente processual para onde serão direcionadas as demais contas 

subsequentes. 5 – O Administrador Judicial também deverá apresentar 

seu relatório mensal, tal como estabelece o art. 22, II, “c”, todavia, todos os 

relatórios deverão ser direcionados para um único incidente a ser formado 

para tal fim. 6 – Expeça-se o EDITAL a que se refere o parágrafo 1º, do 

artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, que deverá constar: a) o resumo do 

pedido do devedor e desta decisão (art. 52, § 1º, inciso I); b) a relação 

nominal de credores, onde se discrimine o valor e a classificação de cada 

crédito (art. 52, § 1º, inciso II), devendo constar ainda, o passivo fiscal; c) 

na advertência acerca dos prazos para habilitação e/ou divergências 

quanto aos créditos relacionados pelo devedor, na forma do art. 7º, § 1º 

da Lei N.º 11.101/2005. 6.1 – Consigne-se que, os credores têm o prazo 

de 15 (quinze) dias, Para Apresentar Suas Habilitações E/Ou Divergências 

Perante o Administrador Judicial, conforme determina o já mencionado § 

1º, do artigo 7º, da Lei N.º 11.101/2005. 6.2 – Considerando que o feito 

tramita pelo sistema PJE, deverão as recuperandas ser intimadas para, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apresentar na Secretaria do Juízo, a 

relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio 

eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, 

viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão. 

6.3 - Em seguida, deverão as recuperandas retirar o edital acima citado e 

comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, sua publicação no Diário Oficial 

do Estado e em jornal de grande circulação da sede e filiais da devedora, 

também sob pena de revogação. 7 – Eventuais habilitações ou 

divergências quanto aos créditos relacionados pelas devedoras, no prazo 

previsto no art. 7º, § 1º, deverão ser dirigidas à administradora judicial, em 

seu escritório profissional, ou e-mai l  do administrador 

(jbjus@terra.com.br). 7.1 – No que se refere às habilitações/divergências 

com base em créditos de natureza trabalhista, estas deverão vir instruídas 

com a sentença trabalhista transitada em julgado, e com demonstrativo do 

crédito atualizado nos moldes do art. 9º, II, da Lei n.º 11.101/2005. 8 – 

Apresentado o Plano De Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 

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

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

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

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

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

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

Vindo aos autos a Relação De Credores A Ser Apresentada Pelo 

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

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

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

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

sócios ou o Ministério Público, poderão apresentar Impugnação Contra A 

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

nos termos do art. 8º, da norma em comento. 10 - Intime-se o Ministério 

Público e, comunique-se, por cartas, às Fazendas Públicas Federal e de 

todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento 

(artigo 52, V, da Lei n.º 11.101/2005). 11 – Defiro a pretensão contida na 

inicial para, por ora, autorizar a dispensa da apresentação das Certidões 

Negativas de Débitos Tributários, Trabalhistas e de Distribuição de 
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Recuperação Judicial, para exercício normal de suas atividades. 12 – 

Oficie-se, outrossim, à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para 

que proceda às anotações nos atos constitutivos da empresa requerente, 

a fim de que conste em seus registros a denominação “Em Recuperação 

Judicial” (§ único, do art. 69, da Lei N.º 11.101/2005). 13 – DEFIRO o 

pedido para autorizar as requerentes a participarem de certames 

licitatórios, firmar contratar com os entes públicos quando se consagrarem 

vencedoras, e de receber pelos serviços prestados por falta de exibição 

de certidões negativas de débitos fiscais e de FGTS. 14 – Considerando 

que a perita nomeada para realização da verificação prévia informou no 

laudo de ID 29107733, acerca da necessidade de complementação da 

documentação, deverão as recuperandas, apresentar ao administrador 

judicial, os documentos apontados no laudo de verificação prévia (ID 

29107733), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da 

presente decisão. 15 – Consigno que todos os prazos fixados nesta 

decisão serão contados em dias corridos, segundo orientação do STJ, no 

REsp 1699528/MG. 16 – Finalmente, determino que o Sr. Gestor Judiciário, 

cumpra com celeridade as determinações contidas nesta decisão, e 

outras que venham a ser proferidas no presente feito, em razão dos 

curtos prazos estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Publico.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1020780-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BARINI NESPOLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

Itaú Unibanco S/A (REU)

Outros Interessados:

PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

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

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS 

LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

Itaú Unibanco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATA GONCALVES PIMENTEL OAB - MS11980 (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

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

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

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO SANTANDER S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. Do Pedido Formulado Pelo Banco do Brasil S/A (id 27985402) Banco 

do Brasil S/A requer a intimação da recuperanda para que colacione aos 

autos os comprovantes de pagamentos relativos aos meses de 

Setembro/2019, Outubro/2019, Novembro/2019, Dezembro/2019 e 

Janeiro/2020, em razão do término do prazo de carência e ausência dos 

depósitos judiciais em favor da instituição financeira. A recuperanda 

manifestou espontaneamente no id 28967649, para informar que entrou 

em contato com o ora requerente, por meio do seu patrono, e procedeu ao 

envio dos comprovantes de pagamento. Assim, considerando que a 

devedora afirma que o débito está regularizado e os comprovantes de 

pagamento foram devidamente enviados ao credor, entendo prudente a 

intimação do Banco do Brasil S/A para manifestação. Do Pedido da 

Recuperanda Para não Apresentação de CND (id 28250774) Pugna a 

recuperanda para concessão de “tutela de urgência”, a fim de que seja 

autorizada a receber valores por serviços prestados e produtos 

entregues, a participar de licitação, firmar o respectivo contrato e a 

receber os valores dele decorrente, sem a apresentação das certidões 

negativas de débitos fiscais e previdenciários. Sustenta que “não pode 

deixar de agarrar todas as oportunidades de negócios, dentre elas de 

vender veículos e prestar serviços de oficina para a administração 

pública” (id 28250774). Pois bem, tal como prevê o art. 303 do CPC/2015, a 

tutela antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes 

requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela 

antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, 

do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Como se infere dos autos, este Juízo vinha se 

posicionando no sentido de que por não se mostrarem satisfatórios os 

parcelamentos especiais colocados à disposição das empresas em 

recuperação judicial, deveria ser afastada a aplicabilidade do art. 57, da 

LFRE. Assim é que, por ocasião da homologação do plano da Tauro 

Motors Veículos Importados Ltda, e consequente concessão da 

recuperação judicial, este Juízo dispensou a Recuperanda da 

apresentação das respectivas certidões negativas de débitos tributários 

(Id. 16606535). No entanto, a jurisprudência vem se firmando no sentido 

de que, diante da existência de programas de parcelamentos fiscais mais 

benéficos que os disponíveis para as devedoras em recuperação judicial, 

não mais se justifica a dispensa da apresentação das referidas certidões 

negativas, uma vez que às empresas recuperandas devem ser garantido 

o direito ao parcelamento que lhe for mais benéfico. Sem embargo de 

controvérsias existentes sobre o tema, o fato é que, no caso presente, a 

recuperanda foi dispensada da apresentação das certidões negativas de 

débitos tributários para fins de concessão da recuperação judicial, razão 

pela qual não pode ser obstada de participar de procedimentos licitatórios, 

sob tal justificativa, tampouco ser impedida de firmar o respectivo contrato, 

ou de receber valores por serviços prestados dele decorrente. Assim, 

não há que se por em dúvida os prejuízos que podem advir a 

recuperanda, visto que a exigência das preditas certidões negativas, 

implicam em efetiva limitação ao exercício de suas funções. Do Pedido da 

Recuperanda Para Levantamento da Quantia Incontroversa (Id 28250774) 

A Recuperanda requer o levantamento do valor incontroverso de R$ 

39.628,52, depositada pelo Banco Itaú em conta vinculada a estes autos. 

De fato, como alegado pela recuperanda, o Banco Itaú, em manifestação 

de Id. 24296378, reconhece como sendo devida a quantia de R$ 

39.628,52. Além disso, na decisão de Id. 27610522, também constou 

expressamente que o valor de R$ 39.628,52, refere-se à quantia 

incontroversa, ao consignar o que segue: “Vê-se ainda, que ao formular 

seu pedido, o Itaú Unibanco S.A reconhece ser efetivamente devida a 

devolução de R$ 39.628,52, por tratar-se de valores retidos na conta 

vinculada da Recuperanda durante o stay period, de modo que, 

considerando o segundo depósito (R$ 236.355,08 - Id. 24296390), de fato, 

houve um excesso de R$ 196.726,56, em favor da Recuperanda, fato este 

que resulta dos autos como incontroverso” (negritei). Desse modo, ante a 

concordância da instituição financeira de que o valor de R$ 39.628,52, de 

fato pertence à recuperanda, deve ser deferida a expedição de alvará 

judicial nos moldes pretendidos no Id 28250774. Do Pedido da 

Recuperanda para Levantamento do Valor a Título de Multa Diária (id 

28967649) A Recuperanda requer o levantamento da importância de R$ 

891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais), a título de astreintes, em 

virtude da liminar deferida no Agravo de Instrumento nº 

1001277-36.2020.811.0000. Com o fim de melhor entender a origem dos 

valores que se pretende levantar, faz-se necessário um breve histórico 

dos fatos. Em manifestação de Id. 9680343, a Recuperanda requereu a 

liberação da trava bancária referente à CCB firmada com o Itaú Unibanco 

S.A., durante o prazo de blindagem, com devolução do valor de R$ 

151.681,08, descontados nesse período para amortização da referida 

cédula. O pedido foi deferido, determinando-se a intimação do Banco Itaú 

(ocorrida em 05/10/2017 – Id. 10169947), para que, em 48 horas, 

devolvesse os valores retidos na conta corrente da Recuperanda (R$ 

151.681,08), bem como para abster-se de promover novos débitos com a 

mesma finalidade, durante o stay period, e ainda disponibilizar para livre 

movimentação da empresa os créditos constantes em duas outras contas 

vinculadas (R$ 81.980,84 + R$ 14.745,33), sob pena de multa diária fixada 

em R$ 3.000,00, conforme decisão de Id. 10086792. Contra a referida 

decisão, o Itaú Unibanco interpôs o RAI 1010675-32.2017.8.11.0000 (Id. 

10221618), no qual não foi concedido efeito suspensivo, tendo sido, 

inclusive, inadmitido pelo TJMT (Id. 10651271). Em manifestação de Id. 

10651238, datada de 10/11/2017, a Recuperanda informa que, mesmo 

intimado da mencionada decisão, o Banco Itaú, até aquela ocasião, não 

havia devolvido a os valores debitados em sua conta corrente (R$ 

151.681,08), tampouco liberado as importâncias existentes nas contas 
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vinculadas (R$ 81.980,84 + R$ 14.745,33). Afirmando ainda que, 

posteriormente, estornou os lançamentos a débito (R$ 151.681,08), e 

transferiu para as contas vinculadas, além de efetuar outros débitos, 

ficando todos os valores indisponíveis nas referidas contas 0288.08757-0 

(R$ 98.883,76) e 0288.07955-1 (R$ 226.427,49). Requereu então, a 

penhora on line do valor R$ 325.311,25 nas contas do Banco Itaú, além do 

pagamento 32 dias/multa. Sobreveio decisão, em 10/11/2017, 

determinando a intimação do Banco Itaú para que, em 48h, transferisse o 

valor de R$ 325.311,25, que se encontravam nas contas vinculas para a 

conta corrente de livre movimentação das devedoras (Id. 10666548). Em 

27/11/2017, a Recuperanda noticiou que, apesar de intimado via DJE, o 

Banco Itaú não restituiu os valores, ocasião em que requereu o pagamento 

de multa diária que, segundo seus cálculos, atingia, à época, o montante 

de R$150.000,00, equivalente a 50 dias/multa. Diante da inércia do banco, 

foi procedida à penhora on line da quantia de R$ 325.311,25, conforme 

decisão de Id. 11047924, proferida em 07/12/2017, tendo o mesmo 

deixado transcorrer in albis o prazo para manifestar-se, conforme certidão 

de Id. 12140963. Novamente a Recuperanda manifestou-se (Id. 12942544) 

afirmando que a penhora procedida pelo Juízo (R$ 325.311,25) não 

importou em cumprimento da decisão, pois apesar do bloqueio judicial, 

ainda não havia ocorrido o levantamento dos valores, sendo necessário 

para tanto que o banco “depositante” procedesse à transferência da 

importância bloqueada. Afirmou ainda, que o Banco foi intimado para 

transferir o valor bloqueado em 14/02/2018 (Id. 12942558), vindo cumprir a 

ordem somente em 22/02/2018, segundo o Departamento da Conta Única, 

com disponibilização dos valores em favor da Recuperanda apenas em 

13/03/2018. Considerando que haviam nas contas correntes vinculadas 

nºs 0288/08757-0 e 0288/07955-1 (Id’s 12942573 e 12992581), o 

montante de R$ 423.154,05, e tendo em conta a liberação, via penhora on 

line, do valor de R$ 325.311,25, ficou pendente de disponibilização a 

importância de R$ 97.842,80, objeto de pedido de nova penhora on line (Id. 

12942544), tendo a Recuperanda pugnado também pela intimação do 

Banco para pagar a importância de R$ 600.000,00, correspondente então 

a 200 dias/multa, já que a ordem judicial não havia sido cumprido 

integralmente. Atendendo à determinação do Juízo a Administradora 

Judicial manifestou-se sobre o pedido de liberação da trava bancária (Id. 

13485448), ocasião em que informa que, de fato, remanescia a liberação 

de R$ 97.842,80, bem como que o stay period encerrou-se em 18/05/2018. 

Em manifestação de Id. 13672590, a Recuperanda, ao argumento de que o 

Banco Itaú ainda não havia cumprido integralmente a referida decisão, 

requereu sua intimação para pagar a importância de R$ 747.000,00, 

referente a 249 dias/multa, sob pena de nova penhora on line. O Banco 

Itaú, por sua vez, em manifestação de Id. 13921761, afirma que o 

comando judicial foi cumprido em sua integralidade, tendo em vista o 

encerramento do stay period e a transferência para a Conta Única do 

valor bloqueado pelo BACENJUD (R$ 325.311,25), não havendo que se 

falar em nova ordem de bloqueio. Em petição de Id. 17964295, a 

Recuperanda reitera o pedido de penhora on line do valor remanescente 

de liberação (R$ 97.842,80), assim como a intimação do banco para pagar 

o valor referente à astreinte, que na ocasião, segundo estimativa feita pela 

requerente, atingia o montante de R$ 1.476.000,00, por incidir no período 

de 09/10/2017 a 12/02/2018 (492 dias/multa) sob pena de penhora on line 

do valor correspondente. Sobreveio então decisão de Id. 18182673, 

proferida em 12/02/2019, na qual considerou não cessado o 

descumprimento da ordem judicial pelo Banco Itaú, a medida em que os 

valores continuavam indisponíveis para livre movimentação da 

recuperanda, bem como que mesmo após o bloqueio judicial da 

importância penhorada, não foi possível transferi-la para a Conta Única 

vincular aos autos, somente sendo levantado os valores pela recuperanda 

em 13/03/2018, com um remanescente de R$ 97.842,80, ainda 

indisponíveis. Certidão de Id. 18468906, datada de 07/03/2019, informando 

que o Banco Itaú, conquanto devidamente intimado, quedou-se inerte até 

aquele momento. O Banco Itaú pediu reconsideração da decisão retro (Id. 

1853914), ocasião em que informa ter procedido à restituição do valor de 

R$ 97.482,80 (Id. 1858917), sustentando que “o valor da multa pretendida 

excede e muito o valor principal”. Também contra a referida decisão 

interpôs o RAI nº 1002851-51.2019.8.11.0000 (Id. 18535916), no qual foi 

indeferido o pedido de antecipação da pretensão recursal (Id. 18810798). 

O Banco Itaú manifestou então em petição de Id. 19213329, ofertando 

seguro garantia e requerendo a revisão da decisão de imposição da multa 

no valor de R$ 1.476.000,00, limitando-a ao teto correspondente à 

obrigação principal. Em contrapartida, a Recuperanda manifestou 

rejeitando a garantia ofertada pelo Banco (Id. 19304186). Em decisão de 

Id. 19737570 este Juízo determinou a expedição de alvará judicial no valor 

de R$ 97.482,80, postergando a análise do pedido de BACENJUD, para 

após julgamento do RAI 1002851-51.2018.8.11.0000, tendo ainda 

indeferido o pedido da recuperanda para condenar o Banco ao pagamento 

de verbas advocatícias sobre o valor das astreintes. O Banco Itaú em 

petição de Id. 24296378, afirma que além do valor bloqueado de R$ 

325.311,25, e do depósito judicial de R$ 97.842,80, já levantados pela 

Recuperanda, procedeu ao depósito judicial do valor de R$ 236.355,08, em 

29/05/2019, conforme comprovante de Id. 24296390, afirmando que 

ocorreu depósito em duplicidade, pugnando pela restituição do excedente 

de R$ 196.726,53. Em manifestação de Id. 25457953 a Recuperanda 

reconhece a alegada duplicidade de depósitos, que totalizam o montante 

de R$ 196.726,56, afirmando, contudo, que deve ser abatido do valor 

devido a título de astreinte, requerendo ao final a expedição de alvará para 

transferência de R$ 236.355,08, equivalente a R$ 39.628,52 relativos a 

recebíveis retidos, mais R$ 196.726,56 referente a pagamento parcial da 

multa; pugnando ainda pela penhora on line da importância de R$ 

1.279.273,50 nas contas bancárias do Banco Itaú. Vale dizer que contra a 

decisão proferida em 20/02/2019 (18182673), que determinou a intimação 

do Banco Itaú para efetuar o pagamento do valor de R$ 1.476.000,00, 

referente à multa diária incidente a partir de 09/10/2017, foi interposto o 

RAI nº 1002851-51.2019.8.11.0000, tido por prejudicado em razão da 

perda do objeto, ao fundamento de que a matéria referente ao crédito do 

Banco Itaú já havia sido decidida nos autos do RAI nº 

1007090-98.2019.8.11.0000, opostos por este contra decisão proferida na 

Impugnação ao Crédito (1001597-51.2018.8.11.0041). Ante a inércia do 

Banco Itaú e considerando a perda do objeto do RAI nº 

1002851-51.2019.8.11.0000, este Juízo, em 07/11/2019, proferiu decisão 

(Id. 25924174) determinando a penhora on line de R$ 1.279.273,50, já 

descontados os valores em duplicidade (R$ 236.355,08 - Id 24296378). Em 

seguida o Banco peticionou (Id. 26114448), sustentando que não poderia 

subsistir o BACENJUD, considerando que a decisão do RAI nº 

1002851-51.2019.8.11.0000, não havia transitado em julgado, bem como 

que o Juízo encontrava-se garantido por apólice de seguro ofertada 

anteriormente, razão pela qual pugna pela revogação da ordem de 

penhora e levantamento determinada na decisão Id. 25924174, e ainda 

para indeferir o pedido de penhora on line (Id. 25457953). Em Id. 

26646189, a Recuperanda, atendendo à determinação do Juízo, 

manifestou sobre o pedido do Banco Itaú (Id. 26114448), onde requer a 

manutenção da decisão de Id. 25924174, que determinou a penhora on line 

da quantia de R$ 1.279.273,50. Nesse passo, insta ressaltar que contra a 

decisão que julgou prejudicado o RAI nº 1002851-51.2019.8.11.0000, 

foram opostos Embargos de Declaração pelo Banco Itaú, acolhidos com o 

fim manter inalterada a decisão que determinou o pagamento da multa 

diária pelo descumprimento da ordem judicial, conforme se infere pela 

cópia da decisão monocrática (Id. 25525640). Posteriormente, foi proferida 

decisão de Id. 27610522, que indeferiu o pedido do Banco Itaú (Id. 

24296378) para devolução do valor de R$ 196.726,56; bem como para 

postergar a expedição do alvará para após o trânsito em julgado do 

acórdão proferido no RAI nº 1002851-51.2019.8.11.0000. A Recuperanda 

em petição de Id. 28250774, requer a expedição de alvará para 

levantamento do valor incontroverso de R$ 39.628,52, o que foi deferido 

acima. Em virtude da decisão proferida em 18/12/2019 (Id. 27610522), que 

determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do acórdão proferido 

no RAI nº 1002851-51.2018.8.11.0000 (Id. 25457958), para expedição do 

alvará relativo ao valor devido a título de multa diária, a Recuperanda 

interpôs o RAI nº 1001277-56.2020.8.11.0000. Pois bem, como se pode 

observar, não há discussão acerca da decisão que fixou o valor da multa 

em R$ 3.000,00, por dia de descumprimento da ordem judicial, subsistindo 

a controvérsia acerca do total devido, haja vista divergência no que tange 

ao momento em que cessou a desobediência do Banco, fato este que, 

após longa contenda, foi definido por ocasião do julgamento do RAI nº 

1002851-51.2018.8.11.0000, que foi parcialmente provido “apenas para 

limitar o período de incidência da multa diária ao prazo de 180 dias, a partir 

da intimação do Banco/agravante”. Como mencionado anteriormente, este 

Juízo, em decisão proferida em 18/12/2019 (Id. 27610522), determinou que 

se aguardasse o trânsito em julgado do acórdão proferido no RAI nº 

1002851-51.2018.8.11.0000 (Id. 25457958), para expedição do alvará 

relativo ao valor devido a título de multa diária. Entretanto, sem embargo do 

trânsito em julgado do referido acórdão, o relator do RAI nº 

1001277-6.2020.8.11.0000 deferiu tutela recursal para “autorizar o 
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levantamento parcial pela empresa recuperanda/agravante dos valores 

que se encontram vinculados ao processo de recuperação em razão do 

depósito em duplicidade efetuado pelo Banco/agravado e da penhora on 

line realizada”. Com efeito, diante da tutela recursal deferida, não há óbice 

ao levantamento dos valores devidos a título de multa diária, que, contudo, 

deve “ser apurado conforme incidência da multa fixada pelo período de 

180 dias úteis, conforme julgamento proferido nos autos do Recurso de 

Agravo Interno nº 1002851-51.2018.8.11.0000, e conforme consta da 

decisão que fixou a multa” (Id. 28967651 – pág. 4). Analisando o pedido da 

Recuperanda (Id. 28967649), verifico que ao contrário do sustentado, a 

multa diária deve incidir “da intimação do Banco/agravante”, conforme 

acórdão proferido no RAI nº 1002851-51.2018.8.11.0000, e não a partir da 

“data seguinte ao da publicação do edital da decisão que deferiu a 

recuperação judicial e fixou o stay period em 180 dias úteis”. Deve-se 

ainda, para fins de cômputo do valor devido, levar em consideração o fim 

do stay period, ocorrido em 18/05/2018, conforme consignado pela 

Recuperanda em seu pedido. Destarte, em estrito cumprimento de ordem 

emanada do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o “período de 180 

úteis” deve ser computado a partir da “intimação do Banco/agravante” (Id. 

28967650 – pág. 5), ocorrida em 05/10/2017. Nesse ponto, cabe fazer a 

ressalva de o Banco Itaú foi intimado em 05/10/2017 (Id. 10651259), para 

proceder às restituições de valores retidos indevidamente, no prazo de 48 

horas, de modo que somente após decorrido tal prazo, ou seja, em 

09/10/2017, é que se teve por iniciado o descumprimento da ordem judicial, 

e, consequentemente, da incidência da multa diária. Computando-se “180 

dias úteis” do termo inicial (09/10/2017), chega-se a data de 18/06/2018, 

como prazo final para incidência das multas diárias, o que perfaz um total 

de 253 dias/multa nesse intervalo, equivalente a R$ 759.000,00 

(setecentos e cinquenta e nove mil reais). Não se pode olvidar ainda, que 

em manifestação de Id. 25457953 a Recuperanda reconheceu a 

duplicidade de depósitos realizados pelo Banco Itaú (R$ 196.726,56), o 

que foi considerado para fins de abatimento da penhora on line realizada 

por força de decisão proferida em 07/11/2019 (Id. 25924174), tendo sido, 

por conseguinte, indeferido o pedido formulado pelo Banco Itaú (Id. 

24296378) para devolução desse mesmo valor (Id. 27610522). Destarte, 

para efeito de cumprimento da liminar proferida nos autos do RAI nº 

1001277-6.2020.8.11.0000, deve ser expedido em favor da Recuperanda 

alvará judicial de R$ 562.273,44 (R$ 759.000,00 – R$ 196.726,56), tendo 

em vista que a importância de R$ 196.726,56, já vinculada aos autos e que 

também deverá ser levantada em prol da Recuperanda em outro alvará. 

Dos Embargos de Declaração opostos pelo Itaú Unibanco S/A (id 

28440406) Itaú Unibanco S/A opôs embargos de declaração em face da 

decisão de Id. 27610522, que indeferiu o pedido de levantamento do valor 

de R$ 196.726,56, ao argumento de que este Juízo deixou de apreciar o 

excesso de garantia alegado pela instituição financeira, em data anterior 

ao bloqueio on line via BACENJUD, oportunidade em que ofertou seguro 

garantia (Id. 19213329) o que, sustenta tornar desnecessária a 

permanência do bloquei judicial, realizado em 08/11/2019. Desse modo, 

requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, 

revogando-se a ordem de penhora por excesso à execução, em razão da 

garantia do juízo (Apólice id 19213331), nos termos dos artigos 835 §2º e 

854, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil. A Recuperanda 

manifestou-se contra a garantia ofertada pelo Banco Itaú, ao argumento 

de que diante do indeferimento do pedido de atribuição de efeito 

suspensivo ao RAI nº 1002851-51.2018.8.11.0000, competia ao banco 

efetuar o pagamento e não garantir o Juízo. Instada a manifestar-se sobre 

os embargos, a Recuperanda pugnou pela sua rejeição (id 28967649). De 

fato, os presentes embargos devem ser acolhidos, haja vista que muito 

embora a Recuperanda tenha discordado da garantia ofertada (Id. 

19304186), este Juízo não se pronunciou sobre a mesma, o que deve ser 

feito nesta oportunidade. Todavia, o mérito do pedido resta prejudicado, 

conforme será demonstrado a seguir. Em que pese não tenha sido 

concedida a tutela recursal no RAI nº 1002851-51.2018.8.11.0000, 

interposto contra a decisão que determinou a intimação do Banco Itaú para 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 1.476.000,00 a título de multa diária 

(Id. 18182673), na ocasião em que foi oferecido o seguro garantia (Id. 

19213329), em 05/04/2019, ainda não havia sido julgado o mérito do 

referido recurso, julgado prejudicado em 04/06/2019. Em 29/04/2019, foi 

proferida decisão (Id. 19737570), postergando a análise do pedido de 

penhora on line formulado pela recuperanda para após o julgamento do 

RAI nº 1002851-51.2018.8.11.0000, de modo que, na ocasião, não houve 

apreciação da garantia ofertada. Sobreveio então, em 22/10/2019, o 

julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão que 

julgou prejudicado o RAI nº 1002851-51.2018.8.11.0000, acolhidos com o 

fim de manter inalterada a decisão que determinou o pagamento da multa 

diária pelo descumprimento da ordem judicial (Id. 25457958). Vê-se pois, 

que a ordem de bloqueio por decisão proferida em 07/11/2019 (Id. 

25924174), somente ocorreu após o julgamento do RAI nº 

1002851-51.2018.8.11.0000, cujo acórdão, apesar de não transitado em 

julgado, não tinha o condão de obstar o cumprimento da ordem de 

pagamento da importância relativa à astreinte, de modo que, nessa 

oportunidade, cabia apenas o pagamento da multa e não a garantia do 

Juízo. Em pese se pudesse argumentar que ainda pendia discussão do 

quantum devido a título de astretinte, tanto assim que foi parcialmente 

provido o Agravo Regimental nos autos do RAI nº 

1002851-51.2018.8.11.0000, interferindo diretamente no valor da 

obrigação; liminar recentemente concedida nos autos do RAI nº 

1001277-36.2020.8.11.0000, pôs fim à questão, a medida em que 

autorizou o levantamento pela Recuperanda da quantia que se encontra 

depositada pelo Banco Itaú em Juízo em duplicidade e do valor penhorado 

nas contas do banco para pagamento das astreintes. Diante do exposto, 

entendo que a questão acerca da oferta do seguro garantia com o fim de 

substituir à penhora on line não mais subsiste, razão pela qual os 

presentes Embargos de Declaração devem ser conhecidos, diante da 

apontada omissão, porém, rejeitados no mérito diante da perda do objeto. 

Da parte dispositiva: 1) Sobre o pedido da recuperanda de Id 28967649, 

determino a intimação do Banco do Brasil S/A para manifestação, no prazo 

de 05 dias úteis. 2) Defiro o tutela de urgência e Autorizo a Recuperanda 

Tauro Motors Veículos Importados Ltda a participar de licitação, a firmar o 

respectivo contrato com o ente público caso saia vencedora, e a receber 

os valores decorrentes dos serviços prestados, independente da 

apresentação de certidão negativa de débitos fiscais e previdenciários, 

até ulterior deliberação deste Juízo. 2.1) Sirva a presente decisão como 

Ofício. 3) Expeça-se alvará judicial em favor da recuperanda, do valor de 

R$ 39.628,52 (trinta e nove mil seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e 

dois centavos) nos moldes da petição de id 28250774. 4) Com o fim de dar 

cumprimento à liminar proferida nos autos do RAI nº 

1001277-6.2020.8.11.0000, determino A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ em 

favor da Recuperanda no valor de R$ 562.273,44, já abatida a importância 

de R$ 196.726,56, relativo à duplicidade de depósitos realizados pelo 

Banco Itaú, quantia esta já vinculada aos autos e que também deverá ser 

levantada pela Recuperanda em outro alvará, devendo para tanto ser 

observados os dados bancários informados na petição de id 28967649. 

4.1) Com o intuito de dar efetividade à presente ordem judicial, 

certifique-se da vinculação da penhora realizada via BACENJUD (Id. 

072020000001608), tomando as providências necessárias para 

expedição do respectivo alvará, inclusive com intimação do Itaú Unibanco 

S.A., se necessário, para efetuar a transferência dos valores para que a 

Conta Única possa proceder sua vinculação aos autos. 4.2) Ressalte-se 

que, na hipótese dos valores referentes à referida penhora on line já se 

encontrarem vinculados aos presentes autos, o excedente deverá ser 

liberado em favor do Banco Itaú em novo alvará. 4.3) Também visando ao 

cumprimento do pagamento do valor referente à multa diária DETERMINO A 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ NA IMPORTÂNCIA DE R$ 196.726,56, que integra 

o valor da condenação do Banco Itaú (R$ 562.273,44 + R$ 196.726,56 = 

R$ 759.000,00), observando-se para tal os dados bancários informados 

na petição de id 28967649. 5) Conheço dos Embargos de Declaração 

opostos pelo Itaú Unibanco S/A (Id 28440406), mas REJEITO-OS, em face 

da perda do objeto. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1020780-42.2017.8.11.0041
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o credor Banco do Brasil, por 

intermédio dos(as) causídicos(as) Adriano Athala de Oliveira Shcaira, 

OAB/MT nº 20.495-A, para se manifestar nos presentes autos sobre a 

petição de id 28967649 no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 de março 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1327123 Nr: 14980-16.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOTORANTIM CIMENTOS S/A, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18.882, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - OAB:357.590/SP, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 1218, e concedo o prazo de 30 dias úteis para 

manifestação.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 870543 Nr: 9994-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, GRANTUR 

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, CARLA HELENA GRINGS, 

BANCO ITAU UNIBANCO S/A, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB 

16694

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:13.431-A/MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.(...).DA PARTE DISPOSITIVA: 1) ANOTE-SE nos registros e na 

autuação do feito o novo endereço da Recuperanda conforme informado à 

fl. 1089 (volume 06).2) EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL em favor do credor 

JESSÉ ARAÚJO DA FONSECA no valor de R$ 2.388,95, observando os 

dados bancários de seus advogados conforme indicado à fl. 1114, tendo 

em vista que seus patronos possuem poderes expressos para 

recebimento do crédito.3) Visando dar efetividade ao comando contido no 

item “2” da decisão de fl. 1058/verso, procedi à retirada das restrições de 

circulação nos veículos de placas CPR-8466, JYM-4533, JZB-4611 e 

JZT-3337.4) Consigno que o Ofício n.º 235/2019, oriundo do Juízo da 2ª 

Vara Criminal e Cível de Comodoro/MT, foi respondido como se vê anexo, 

instruído com cópia da presente decisão.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1147386 Nr: 30590-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO TREVISAN LTDA, CARLOS DALY DALCOL 

TREVISAN, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, CHRISTIANO CESAR DA SILVA - OAB:OAB/MT 

14.688, MARCOS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14.941-MT, 

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO. - OAB:20.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CESAR DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 14.688, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO RODRIGO 

CORREA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

30590-92.2016.811.0041, Protocolo 1147386, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1023058-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SM AGROFLORESTAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

e outros que forem encontrados no local (REU)

PAULO DE TAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1023058-50.2016.8.11.0041. AUTOR(A): SM AGROFLORESTAL LTDA 

REU: PAULO DE TAL, E OUTROS QUE FOREM ENCONTRADOS NO LOCAL 

Vistos etc. ACOLHO o parecer Ministerial exarado no id. n. 26308000; 

destarte, INTIMEM-SE às partes, para, querendo, apresentarem memoriais 

finais, no prazo de lei. Cumprida a determinação supracitada, certifique-se 

e remeta-se ao MPE. Em seguida, conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1188047 Nr: 621-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOEL AGOSTINHO DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS, ADEILDO 
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LOPES DE MOURA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS., CLÁUDIO LUCAS DOS SANTOS, HONORATO DE 

SOUZA QUEIROZ, DINOVAM BATISTA DE SOUZA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTÔNIO 

WESCHERFELDER - OAB:18.203-O/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - OAB:, MARCELO 

BEDUSCHI - OAB:10.879-A/MT, OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta que os processos que motivaram o declínio de 

competência deste feito a esta Especializada encontram-se todos 

arquivados ou aguardando arquivamento (autos de cód. 876852,876853 e 

876835), bem como parecer do Ministério Público de que não se trata de 

conflito coletivo (fls.518), DETERMINO:

1- A intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 15(quinze) 

dias, acerca da incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, 

nos termos dos art. 9 e art.10, ambos do CPC.

Com a manifestação nos autos, façam-se conclusos.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1285555 Nr: 3438-98.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON BATISTA ALVES JUNIOR, JUNIEL DE FREITAS 

PEREIRA, WAGNER FRANCO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELCIO TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, Diogo Vinicius Alves Buogo - OAB:26055, rodrigo 

direne de moares - OAB:13878, RODRIGO DIRENE DE MORAES - 

OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do atual cenário da pandemia causada pelo COVID-19 e em 

atenção a Portaria-Conjunta N. 247, de 16 de Março de 2020, como medida 

temporária de prevenção ao contágio, SUSPENDO a audiência outrora 

designada.

 Consigno que o reagendamento do ato solene ocorrerá no prazo mais 

breve possível.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022951 Nr: 33373-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA PERES BUCAIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARQUES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

ALBINO DA SILVA DUQUE, JOCINIL MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742-O/MT, THAIANE PERES BUCAIR - OAB:12376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN ELISABETH 

NASCIMENTO - OAB:10276/MT, MIRIAN ELIZABETH NASCIMENTO - 

OAB:, WLADEMIR GALDINO DELGADO - OAB:9019/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos em face da petição de fls.556/558, na qual 

a requerente informa que esta residindo em outra Comarca, razão pela 

qual requer que seu depoimento pessoal seja colhido através de carta 

precatória. Alega ainda, que não possui conhecimento técnico sobre o 

fato, pois exerce apenas a posse indireta.

Na petição, arrolou ainda suas testemunhas, conforme solicitado no 

decisum anterior.

Decido.

Consigno que a presença da parte autora em audiência NÃO é um dever 

processual, razão pela qual não se admite qualquer espécie de sanção em 

razão do seu não comparecimento. O depoimento pessoal é um ônus da 

parte, que, não se desincumbindo dele, poderá se colocar em uma 

situação de desvantagem.

O doutrinador Daniel Amorim Assunção Neves, em seu Manual de Direito 

Processual Civil – Volume Único, cap. 2, Das Provas, pág. 688, leciona 

que:

“... importante efeito processual derivado da ausência da parte 

devidamente intimada para depor pessoalmente em juízo: a confissão 

tácita, dando-se por verdadeiros os fatos alegados pela outra parte e 

contrários ao interesse da parte ausente.”

Destarte, por todo o exposto, INDEFIRO o pedido para oitiva da requerente 

através de carta precatória (fls. 556/558).

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851175 Nr: 54142-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DUARTE DA SILVA, JOAQUIM 

FRANCISCO PEREIRA, MIGUEL BECKER MACIEL, ELENI NERY DE LIMA, 

JOSÉ BELARMINO DOS SANTOS, ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DE POXORÉU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058, ENIO ZANATTA - OAB:13318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:MT/ 14.165, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12.951/MT, MANOEL MAZZUTTI NETO - OAB:16.647/MT, 

MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:14762, MARCOS PAULO SANTOS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 9.565, MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:14101, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15.674/MT

 Vistos.

 Diante do atual cenário da pandemia causada pelo COVID-19 e em 

atenção a Portaria-Conjunta N. 247, de 16 de Março de 2020, como medida 

temporária de prevenção ao contágio, SUSPENDO a audiência outrora 

designada.

 Consigno que o reagendamento do ato solene ocorrerá no prazo mais 

breve possível.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049702 Nr: 46266-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE BRITO, ZILDA VASCONCELOS DE 

BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILSON BARBOSA PRATES, IZALTINA 

RODRIGUES DE PAIS, EZEQUIEL DE OLIVEIRA DIAS, JOSÉ VIEIRA DE 

SOUZA, VANESSA RIBEIRO DE JESUS, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17445, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17445/O, SILVIO ARAÚJO PEREIRA - OAB:16.162/MT, SILVIO 

ARAUJO PEREIRA - OAB:16162

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1134749 Nr: 24991-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÁVIO DE BRITO COSTA, JOABIO DINIZ 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RIEGEL COELHO - 

OAB:164.014 OAB/RJ, EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/MT, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12037/MT

 Vistos.

 Diante do atual cenário da pandemia causada pelo COVID-19 e em 

atenção a Portaria-Conjunta N. 247, de 16 de Março de 2020, como medida 

temporária de prevenção ao contágio, SUSPENDO a audiência outrora 

designada.

 Consigno que o reagendamento do ato solene ocorrerá no prazo mais 

breve possível.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393658 Nr: 29103-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S/A

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

BENEDITO MISRE DA SILVA, FRANCISCO DE TAL, JOSÉ CAETANO 

RIBEIRO, JOÃO ANGÉLICA, MANOEL CARNEIRO DA SILVA, MANOEL 

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

SANTOS, LUIZ NERES CARDOSO, LIDIO DENTISTA, RODRIGUES DO 

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

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

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

JOSE, CALANGO DO MACIEL, MARIVAL DO JORNAL, REINALDO 

BARBUDO, DJAIR, CASAGRANDE, DARCI CIRIACO, JARBAS 

MARAGAINO, CLEBER POLETO, ADENILDES RODRIGUES DE LIMA, 

ADEMIR ANTONIO LANG, AGUIMAR CIRINO, RONALDO BATISTA DE 

OLIVEIRA, ALMERINDO SOARES DE OLIVEIRA, ASSOCIAÇÃO G10, 

CARLOS ROBERTO PINHEIRO MACIEL, CLEBER POLETO, EDI ESCORSIN, 

EDVAL JOSE, JARBAS SILVA MARAGNO, JOEL PACIENTE GUNTHER, 

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

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

BARREIRA LUZ, MARCOS TADEU MACHADO, MARIA NILVA GOMES 

MEDEIROS, NILTON ANDRADE MACIEL, PEDRO SINVAL ESPIRITO SANTOS 

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

PINHEIRO MACIEL, RONILSON PINHEIRO MACIEL, SILVIO SPINDOLA, 

SUPERCILIO DE SOUZA MACIEL, BELUZA, CLAUDECYR DUTRA DA 

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

MARIA DE FATIMA MACIEL CARDOSO, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E NÃO ENCONTRADOS, BEM COMO, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS

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

- OAB:8460

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

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

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

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

MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB:5913-B

 Vistos.

 Diante do atual cenário da pandemia causada pelo COVID-19 e em 

atenção a Portaria-Conjunta N. 247, de 16 de Março de 2020, 

precipuamente em seu art. 24, como medida temporária de prevenção ao 

contágio, SUSPENDO sine die, a audiência outrora designada.

 Dê-se observância às determinações contidas no decisum retro e após, 

concluso.

 Intime-se.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012821-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BORIS JACOBSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN OAB - MT4242-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012821-15.2020.8.11.0041. REQUERENTE: JOAQUIM BORIS JACOBSEN 

REQUERIDO: COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

TUTELA DE EVIDÊNCIA ajuizada por JOAQUIM BORIS JACOBSEN, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme descrito na exordial. 

Os autos foram distribuídos inicialmente para este Juízo. Entretanto, a teor 

do art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM e art. 1ª da Resolução nº. 

06/2014/TP, a competência da Vara Especializada em Direito Agrário 

cinge-se apenas aos conflitos possessórios coletivos rurais ocorridos 

dentro do Estado de Mato Grosso e aos conflitos possessórios individuais 

da Comarca de Cuiabá. Art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM (...) III – a 7ª 

Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito 

Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar 

ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro 

do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos 

termos do art. 126 da Constituição Federal. Art. 1º. Resolução nº. 

006/2014/TP: Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes 

competências: Processar e julgar ações que envolvam conflitos 

fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, 

independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com elas relacionados. Destaquei. Assim, em análise aos pressupostos 

de admissibilidade da presente ação, verifico que o litígio em questão não 

se trata de matéria afeta a competência deste Juízo, posto que se trata de 

pedido de tutela de urgência, com o intuito de validação do CAR. Além 

disso, denota-se do endereçamento da peça vestibular que a ação 

deveria ter sido distribuída perante a Vara Especializada do Meio Ambiente 

da Comarca de Cuiabá. Nesse contexto, RECONHEÇO a incompetência do 

juízo Especializado em Direito Agrário para processamento e julgamento da 

presente demanda por não se tratar de matéria afeta deste Juízo 

especializado. Encaminhem-se os autos para redistribuição para a Vara 

Especializada do Meio Ambiente desta Comarca/MT. INTIMO a parte autora, 

por seu advogado, desta decisão. Cuiabá, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004202-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JJ E NETOS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S/A 

(AUTOR(A))

JACOB HUCK NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA FREITAS OAB - SP121567 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)
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Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de ação de 

interdito proibitório com pedido liminar proposta por JJ E NETOS 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S.A, em desfavor de 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA, conforme 

preâmbulo da inicial. Afirma que exerce a posse mansa e pacífica das 

áreas, por meio de contrato de arrendamento junto à Jacob Huck Neto, que 

utiliza a área para o plantio, corte e comercialização de cana-de-açúcar. 

Menciona que, na data de 13/01/2020, o gerente administrativo da 

propriedade tomou conhecimento que um dos requeridos compareceu ao 

imóvel e informou que pretendia invadir a fazenda Brasil e o Sítio São 

Francisco (imóvel contíguo), no começo do mês de fevereiro do corrente 

ano. Afirma que, diante da ameaça de invasão, o gerente da Fazenda 

Brasil lavrou boletim de ocorrência. Assim, temerosa de que os requeridos 

cumpram a promessa e efetivem a anunciada invasão, a autora requer 

liminarmente a concessão de interdito proibitório e, ao final, a procedência 

da presente demanda. A inicial foi instruída com os documentos 

constantes nos ids. 28728352 a 28730994. Remetidos os autos ao MPE, 

através do parecer encartado no id. n. 29018499, o i. Promotor de Justiça 

recomendou o deferimento da liminar, com a concessão de interdito 

proibitório. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme a intelecção do 

art. 561 do CPC c/c o art. 567 do mesmo diploma legal e pacífico 

entendimento jurisprudencial, para que a positivação do pedido da autora 

prospere ela deve comprovar: o exercício da posse e o justo receio de 

serem molestado. Com relação ao pressuposto posse é importante 

ressaltar que a posse a ser protegida é a posse pública, reconhecida pela 

comunidade e de boa-fé. Nos autos em comento, a autora demonstrou o 

exercício longevo e regular da posse, em cognição sumária não 

exauriente, através de arrendamento e cultivo de cana-de-açúcar (id. 

28729356). Além disso, as matrículas do imóvel e o CCIR atualizado 

comprovam que, além de possuidora, a autora é também a proprietária do 

imóvel. O justo receito da moléstia resta comprovado através do boletim de 

ocorrência proveniente da Ação de Reintegração de Posse nº 

21-29.2019.811.0098 (ajuizada no ano de 2019 pelo Sr. Ulisses Alves 

Taveira, proprietário do Sítio São Francisco e que foi invadido 

recentemente pelo mesmo grupo) (id. 28729373). Desta forma, uma vez 

que as provas documentais carreadas nos autos são suficiente para 

comprovar, em cognição sumária, não exauriente, os requisitos do art. 561 

do CPC, bem com a efetiva ameaça à posse da autora, acolho o parecer 

ministerial e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A IMEDIATA 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO em favor da parte autora, sobre o 

imóvel descrito na inicial. 1 – Expeça-se MANDADO PROIBITÓRIO. 2 – 

Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por 

pessoa, no caso de descumprimento desta decisão. 3 – CITEM-SE os réus 

encontrados na área, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 564, do Novo Código de Processo Civil e 

INTIME-OS da presente decisão. Consigno, desde já, que o Oficial de 

Justiça deverá identificar as pessoas, qualificando-as na certidão, na 

medida do possível. 4 – EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus 

não encontrados pelo meirinho, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com 

prazo de 20 (vinte) dias. 5 – Decorrido o prazo para a defesa, certifique o 

necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação. 6 – Dê 

ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com 

volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente 

hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do NCPC. 7 – 

INTIME-SE os autores desta decisão e para que tomem providências para 

dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para 

tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e 

outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 

554, §3°, do CPC. 8 – Dê ciência ao Ministério Público desta decisão. 9 – 

Dê ciência desta decisão à Secretaria de Segurança Pública - SESP, tendo 

em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que 

regulamentava o acompanhamento do cumprimento das reintegrações de 

posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), 

ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 2019, ressaltando que 

por se tratar de mandado meramente proibitório, é desnecessária a 

intervenção da SESP no seu cumprimento. 10. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010048-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE MATOS OLSEN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVA ALVES OAB - MT8882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DE TAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010048-94.2020.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NELSON DE 

MATOS OLSEN ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PEDRO DE TAL Vistos etc. 

Ouça-se o representante do MPE, consoante o exposto no art. 178, III, do 

CPC/2015. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036248-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDES DE ARRUDA RONDON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Guiomar Soares da Costa (TERCEIRO INTERESSADO)

Gustavo Lareoratti (TERCEIRO INTERESSADO)

João dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036248-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CLOTILDES DE ARRUDA 

RONDON REU: JOSE BENEDITO DA SILVA Vistos. Diante do atual cenário 

da pandemia causada pelo COVID-19 e em atenção a Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de Março de 2020, como medida temporária de prevenção ao 

contágio, SUSPENDO a audiência outrora designada. Consigno que o 

reagendamento do ato solene ocorrerá no prazo mais breve possível. 

Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042615-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO CORACAO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELYNE EMANUELLE FERNANDES DE SOUZA SOLDATELLI (REU)

 

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

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

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

Oficio juntado aos autos (Id. 30469502 e Id. 30469504) postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016437-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA CARRARA ALVES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GASPARINI OAB - SP142650-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO MICALI OAB - SP164257 (ADVOGADO(A))

VIVIANI ALTRAO GASPARINI DE SOUZA OAB - SP248384 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LARA DA COSTA (REU)

 

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

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

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

Oficio juntado aos autos (Id. 30470378 e 30470380) postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004394-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA OAB - PE38399 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(REQUERIDO)

FILINTO MULLER (REQUERIDO)

 

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

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

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

Oficio juntado aos autos (Id. 30471996 e Id. 30471997) postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005386-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025923-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALCIR BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002173-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSUNCAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

 

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

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

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

Negativa (Id. 30384987) juntada aos autos, requerendo o que entenderem 

de direito. – Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013974-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR ULRICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DA SILVA OLIVEIRA (REU)

OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM OAB - MT4717-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013974-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BALTAZAR ULRICH REU: MARCOS DA SILVA OLIVEIRA, OTHILIA ALZITA 

PEREIRA DA SILVA MOLINA Vistos, etc. Ante o estabelecimento de 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo corona vírus), 

através da Portaria-Conjunta n° 274 de 16 de março de 2020, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 27 de maio de 2020 às 14h, devendo o 

rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias antes da 

audiência. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a 

secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do §4º, art. 455, do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012879-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012879-18.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANDERLEY BARBOSA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) 

Junte aos autos documentos que comprovem sua precária condição 

econômica e financeira, conforme exigência constitucional de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento 

de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062393-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 15 de 994



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062393-71.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARLOS AUGUSTO DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) Junte aos autos 

documentos que comprovem sua precária condição econômica e 

financeira, conforme exigência constitucional de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012803-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012803-91.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002995-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON MARCOS DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002995-62.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ELIVELTON MARCOS DA SILVA SOUZA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc Tendo em vista que os 

documentos de id 28946466 é estranho ao que foi solicitado no despacho 

28544500 e ademais está ilegível, não tendo a parte cumprido o despacho 

29154750. Intime-se novamente a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

documentos que comprovem sua precária condição econômica e 

financeira, conforme exigência constitucional de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004357-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR LEMES DA SILVA BARCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004357-02.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSENIR LEMES DA SILVA BARCELOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

etc Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) Procuração juntada 

no id 28763942 de forma legível; Advirto ao autor que o não atendimento 

de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011576-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON FERNANDO LOPES COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011576-66.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LINCON FERNANDO LOPES COELHO REU: VIVO S.A. Vistos, etc A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011663-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVISSON ALVES GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011663-22.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA EXECUTADO: DEIVISSON 

ALVES GONCALVES Vistos, etc Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos: i) Declaração de hipossuficiência; v) Junte aos autos 

documentos que comprovem sua precária condição econômica e 

financeira, conforme exigência constitucional de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011746-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DOS SANTOS PEREIRA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011746-38.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALMIR DOS SANTOS PEREIRA XAVIER REU: PORTO SEGURO 
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COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá 

juntar aos autos: i) Documento pessoal legível; Advirto ao autor que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011177-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA OAB - RJ64585-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAM COMERCIO DE ASFALTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011177-37.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A EXECUTADO: FAM COMERCIO DE 

ASFALTOS EIRELI - ME Vistos, etc Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins de Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011574-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA TALITA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011574-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

TAMARA TALITA DE OLIVEIRA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos: i) Documento pessoal legível; ii) Comprovante de residência legível; 

iii) Ficha de atendimento ou prontuário médico legível. Advirto ao autor que 

o não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006041-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO LEAL DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

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

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

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

Negativa (Id. 30209365) juntada aos autos, requerendo o que entenderem 

de direito. – Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011164-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011164-38.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, etc Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá colacionar aos 

autos os documentos pessoais a que se refere no id. 30184939 de forma 

legível. Às providências. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012143-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MAXIMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012143-97.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JEFERSON MAXIMO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 09h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011357-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA MOREIRA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (REU)

SHARON CRISTINE PANORETO DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011357-53.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELISAMA MOREIRA DA SILVA SANTOS REU: HOSPITAL SAO JUDAS 

TADEU LTDA, SHARON CRISTINE PANORETO DE SOUZA Vistos, etc A 

parte autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 
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benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010933-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010933-11.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILENE ALVES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 12h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012439-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALERRANDRA REBEKA GIRAM NICHOLAS POSEIDON MACIEL AFONSO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012439-22.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALERRANDRA REBEKA GIRAM NICHOLAS POSEIDON MACIEL AFONSO 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a 

parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) Cópia da CTPS onde 

consta último contrato de trabalho, e posterior em branco, em caso de 

desemprego. Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010770-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010770-31.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONALDO JOSE FREIRE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos o 

Boletim de Ocorrência ou Declaração de Ocorrência do SAMU que 

comprove o acidente; Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007573-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME CORREA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007573-68.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICTOR GUILHERME CORREA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias emendar a petição inicial, oportunidade em 

que deverá colacionar aos autos os documentos de id. 29462190, em 

especial página 2, de forma legível. Às providências. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012392-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012392-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILSON DE SOUZA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá: I) 

Promover o recolhimento das custas processuais, ou alternativamente 

comprovar sua hipossuficiência, juntando aos autos cópias dos três 

últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda; II) Juntar aos autos 

documento pessoal de forma legível. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012387-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILSON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012387-26.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMARILSON PEREIRA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá: I) 

Promover o recolhimento das custas processuais, ou alternativamente 

comprovar sua hipossuficiência, juntando aos autos cópias dos três 

últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda; II) Juntar aos autos 

documento pessoal de forma legível. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010899-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORATA LEONOR DE CARVALHO LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010899-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

HONORATA LEONOR DE CARVALHO LUZ REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias emendar a petição inicial, oportunidade em 

que deverá colacionar aos autos os documentos de id. 30128590 de 

forma legível. Às providências. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012349-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012349-14.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARLINDO LOPES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos: i) Declaração de hipossuficiência devidamente assinada. Advirto ao 

autor que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011463-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011463-15.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA FERNANDES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 29/07/2020, às 13h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010910-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FIGUEIREDO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010910-65.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONARDO FIGUEIREDO SOARES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos o 

Boletim de Ocorrência ou Declaração de Ocorrência do SAMU que 

comprove o acidente; ii) CTPS legível; Advirto ao autor que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005301-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. S. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY SAAD VITAL OAB - 688.335.981-87 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT8464-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005301-09.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 
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P. H. S. V. REPRESENTANTE: WANDERLEY SAAD VITAL REU: TUT 

TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Vistos, etc Por 

necessidade de readequação de pauta tendo em vista que este 

magistrado estará em sessão da Turma Recursal, redesigno a audiência 

de instrução para o dia 20 de maio de 2020 às 14h, devendo o rol de 

testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias antes da audiência. A 

intimação da Parte autora deverá ser realizada por mandado. Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo 

somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 

455, do CPC/2015. Atente-se a secretaria para a intimação do Ministério 

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

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007649-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIL GALDINO DELGADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007649-92.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MOACIL GALDINO DELGADO REU: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, etc. 

Após exame quanto pedido de reconsideração da decisão de 

indeferimento de pedido de assistência judiciária gratuita, chego à 

conclusão de que deve ser deferido, isto diante da relevância que se vê 

nos documentos encartados nos autos pela parte autora, comprovando a 

sua insuficiência de recursos para o custeio das despesas do processo. 

Por tais razões, reconsidero a decisão anteriormente lançada nos autos, e 

defiro o pedido de gratuidade da justiça, formulado pela parte autora. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 06/07/2020, às 12h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010938-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON BRITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J FRATTA - COMERCIO DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010938-33.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILSON BRITO DOS SANTOS REU: J FRATTA - COMERCIO DE PNEUS E 

PECAS P/ VEICULOS LTDA - ME Vistos, etc Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. 

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

Alexandre Martins de Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011486-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO AMORIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011486-58.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONALDO AMORIM DE SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a 

petição inicial, oportunidade em que deverá colacionar aos autos os 

documentos de id. 30249999, em especial CTPS com último contrato de 

trabalho e posterior em branco, de forma legível. Às providências. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011512-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRA VIANA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011512-56.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIRA VIANA DA SILVA SOUZA REU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, 

etc A parte autora requer a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do 

referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a 

para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025379-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO VENEROSO DAUR OAB - MG102818-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025379-24.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARTA DE CAMPOS REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

Vistos, etc. DESIGNO a audiência de instrução para a data de 10.06.2020 

às 14h. Expeça-se carta de intimação nos endereços fornecidos na 

petição de ID. 29743154. Às providências. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046603-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CRISTINA DE ARRUDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA OAB - MT6867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA BORGES SANTOS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046603-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIENE CRISTINA DE ARRUDA SANTOS REU: OLGA BORGES SANTOS 

Vistos, etc Devido o pedido pela parte autora de continuidade do referido 

processo. Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende 

a petição inicial nos seguintes termos: i) Indicando de forma individualizada 

os valores dos danos morais e danos materiais, bem como esclarecendo 

em que consistem os danos materiais; ii) Indicar a numeração da casa da 

parte requerida, uma vez que o endereço encontra-se incompleto; iii) 

Juntar o comprovante de endereço atualizado. Advirto que o não 

cumprimento das deliberações ensejará o indeferimento da inicial com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011336-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIADES JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011336-77.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MELQUIADES JOSE DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos: i) Boletim de Ocorrência ou termo de ocorrência que comprove o 

acidente; Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012725-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIDE VILARINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012725-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCINEIDE VILARINS DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) 

Documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência; ii) Comprovante de 

residência; iii) Boletim de Ocorrência ou termo de ocorrência que 

comprove o acidente. Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012750-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO LANZETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REU)

JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012750-13.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCO LANZETTI REU: STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

LTDA, JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA Vistos, Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade 

em que deverá juntar aos autos: i) Comprovante de residência. Advirto ao 

autor que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001737-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA OAB - MT12335-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA CLIVATI (REQUERIDO)

MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR (LITISCONSORTES)

AGENOR JACOMO CLIVATI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001737-17.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI 

REQUERIDO: AGENOR JACOMO CLIVATI, MARIA LUIZA CLIVATI 

LITISCONSORTES: MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR Vistos. Os benefícios 

da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou mantidos a 

parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios”. Esse dispositivo deve ser 

analisado com uma interpretação da Constituição Federal, mais 

precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe 

que somente aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de 

recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, 

não basta a mera afirmação da parte de que não tem condições de pagar 

as custas do processo. Com efeito, o advento do novo Estado 

Constitucional trouxe, como era de se esperar, uma nova ordem jurídica e 

nesse contexto – considerando o que interessa ao caso vertente – aquele 

que necessita do benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, 

sob pena de não ter direito ao benefício. De outro norte, verifico que tem 

sido recorrente o ingresso de ações onde se pede indiscriminadamente o 

benefício da Justiça gratuita, o que pode indicar uma aventura judicial. É 

certo que o simples deferimento do pedido de Justiça gratuita, sem a real 

comprovação de sua necessidade, pode dar azo para aventura judicial, já 

que em caso de não procedência do pedido a parte não terá nenhum 

ônus. Nesse aspecto, considerando que o requerente é uma empresa 

individual de responsabilidade limitada, com capital de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil), e embora intimado, não apresentou balancetes 
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contábeis dos últimos meses, cópia da declaração de imposto de renda 

recente, ou qualquer outro documento capaz de comprovar a 

hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido da assistência judiciária 

gratuita e, determino a intimação do autor para, em 15 dias, promover o 

recolhimentos das custas processuais iniciais, sob penda de 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000667-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MACEDO DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA OAB - MT4561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000667-62.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGINA MACEDO DE ABREU REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. A parte 

autora requer na petição de id. 28682742 a inclusão da fatura do mês de 

fevereiro de 2020 no rol da decisão que concedeu a tutela de urgência. 

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida já foi 

devidamente citada, e inclusive já compõe a lide processual, conforme se 

vê no documento de id. 28011474, desta forma, com fulcro no art. 329 do 

CPC, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do petitório de id. 28682742. Às providências. 

Cuiabá, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001830-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARAISA CRISTINA BECKER (AUTOR(A))

ANTONIO MOACIR PONTES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001830-77.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARAISA CRISTINA BECKER, ANTONIO MOACIR PONTES PEREIRA REU: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED NORTE 

NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. A parte autora veio 

aos autos em Id. 30104881 pleiteando pela condenação da 1ª Ré ao 

pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada das 10 (dez) 

recusas iniciais havidas entre os dias 18/02/2020 e 09/03/2020, bem 

como, seja a multa por recusa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e caso os 

Autores tenham a recusa no sistema e depois o desbloqueio, conseguido 

apenas entrando em contato pelo SAC da Unimed, a redução da multa 

para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). A priori, Indefiro o pedido 

da autora, tendo em vista que os autores mesmo que não imediatamente, 

foram devidamente atendidos, não havendo recusa pela parte em ré em 

prestar atendimento. Dessa forma, intime-se a parte ré pessoalmente para 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036867-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONEIZE DA SILVA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036867-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SONEIZE DA SILVA NUNES REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à 

contestação. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040554-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARCONDES RONDON BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

FELIPE CARDOSO SILVA OAB - MT26120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040554-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO MARCONDES RONDON BUENO REU: MRV ENGENHARIA, MRV 

PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam 

produzir. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será analisado e sentenciado. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036392-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELLY CAROLAINE CRUZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036392-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SELLY CAROLAINE CRUZ DE OLIVEIRA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação à contestação. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041452-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHON WEVERTON CARDOSO OLIVI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041452-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JHON WEVERTON CARDOSO OLIVI REU: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. 

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será analisado e sentenciado. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009726-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORENICE CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR FERREIRA OAB - MT25522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009726-74.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: NORENICE CONCEICAO DE ALMEIDA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, conforme consta 

do art. 321 do CPC, intime-se a parte requerente para que, em 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, para o fim de apresentar: a) Contrato de locação 

devidamente assinado pelo Locador e Locatário; b) Documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites, cópia da CTPS e/ou declaração 

de imposto de renda. c) Comprovante de endereço em nome próprio ou 

comprovar vínculo com o titular do comprovante juntado em sua exordial, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Oportunamente, tornem 

conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007388-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BARBOSA MEDEIROS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE JANCZESKI OAB - MT12702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO DE SOUZA CAPESTANA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007388-30.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIO BARBOSA MEDEIROS FILHO REU: SIVALDO DE SOUZA 

CAPESTANA Vistos etc., A parte autora requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010039-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILTON WLADEMY GONCALVES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT8941-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010039-35.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROMILTON WLADEMY GONCALVES DE SA REU: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos etc. Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita 

aduzida pela parte autora, isto porque, verifico que aufere renda mensal 

líquida de R$4.238,72 (quatro mil e duzentos e trinta e oito reais e setenta 

e dois centavos) que demonstram na verdade o inverso da 

hipossuficiência alegada, evidenciando uma realidade totalmente diversa 

da maioria efetivamente pobre deste país. Assim, antes de qualquer 

deliberação, intime-se a embargante para que, em 15 (quinze) dias, 

promova o recolhimentos das custas processuais iniciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. No mesmo prazo, deverá a parte autora 

emendar a inicial, para o fim de apresentar: a) Comprovante de endereço 

em nome próprio ou comprovar vínculo com o titular do comprovante 

juntado em sua exordial, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Oportunamente, tornem conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004992-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004992-80.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO ROBERTO DE MORAIS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita aduzida pela parte 

autora, isto porque, constato que o autor é servidor público efetivo, possui 

renda mensal de aproximadamente R$ 7.168,40 (sete mil e cento e 

sessenta e oito reais e quarenta centavos) bruto, e mesmos com os 

descontos efetuados em sua folha de pagamento, não demonstram que o 

autor é pessoa desprovida de recursos financeiros. Assim, antes de 

qualquer deliberação, intime-se a embargante para que, em 15 (quinze) 

dias, promova o recolhimentos das custas processuais iniciais, sob pena 

de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo, deverá a parte autora 

emendar a inicial, para o fim de apresentar: a) Comprovante de endereço 

ATUALIZADO em nome próprio ou comprovar vínculo com o titular do 

comprovante juntado em sua exordial, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011328-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011328-03.2020.8.11.0041. AUTOR: 

VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME REU: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Embora não haja impedimento legal para concessão de 

justiça gratuita à pessoa jurídica, a medida só deve ser acolhida se 

demonstrada, de modo cabal, a situação de comprometimento financeiro 

da sociedade econômica, através de demonstrativos objetivos da sua real 

situação como inatividade e situação de prejuízos, entre outros aspectos. 

No caso em comento a requerente firmou declaração de hipossuficiência, 

todavia tal declaração necessita estar acompanhada de outros indicativos, 

caso contrário não produzir a presunção de veracidade à alegada 

hipossuficiência, conforme, inclusive, restou pacificado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº. 481: “Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 

demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 

Diante disso, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente os balancetes contábeis dos últimos 03 (três) meses ou 
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cópia da declaração de imposto de renda recente, ou qualquer outro 

documento capaz de comprovar a hipossuficiência alegada 

ATUALIZADOS, sob pena de indeferimento do pedido de assistência 

judiciária gratuita. Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010494-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA IRIARTE DA HORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010494-97.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELISANGELA IRIARTE DA HORA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, conforme 

consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte requerente para que, em 15 

(quinze) dias, emende a inicial, para o fim de apresentar: a) Documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites, cópia da CTPS e/ou declaração 

de imposto de renda. b) Comprovante de endereço ATUALIZADO em nome 

próprio ou comprovar vínculo com o titular do comprovante juntado em sua 

exordial, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Oportunamente, 

tornem conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009980-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARLLEY GERDSON PINTO DURAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009980-47.2020.8.11.0041. AUTOR: 

TARLLEY GERDSON PINTO DURAES REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Antes de qualquer 

deliberação, conforme consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte 

requerente para que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial, para o fim de 

apresentar: a) Documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites, 

cópia da CTPS e/ou declaração de imposto de renda. b) Comprovante de 

endereço ATUALIZADO em nome próprio ou comprovar vínculo com o 

titular do comprovante juntado em sua exordial, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos com URGÊNCIA. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020796-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017404-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040554-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARCONDES RONDON BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

FELIPE CARDOSO SILVA OAB - MT26120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040554-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO MARCONDES RONDON BUENO REU: MRV ENGENHARIA, MRV 

PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam 

produzir. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será analisado e sentenciado. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036930-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANNY CAROL GOMES MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032211-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILITINA ATANASIA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032211-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MILITINA ATANASIA DE FRANCA REU: PANTANAL TRANSPORTES 

URBANOS LTDA Vistos, etc. Ante o estabelecimento de medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo corona vírus), através da 

Portaria-Conjunta n° 274 de 16 de março de 2020, redesigno a audiência 

de instrução para o dia 20 de maio de 2020 às 16h, devendo o rol de 

testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias antes da audiência. 

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011614-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011614-78.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEANDRO PEREIRA DA LUZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 12h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1015833-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO LUCAS DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA (REQUERIDO)

CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015833-76.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEXANDRO LUCAS DINIZ REQUERIDO: CONSTRUTORA 

HG3 EIRELI - EPP, FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA 

Vistos, etc. Ante o estabelecimento de medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo corona vírus), através da Portaria-Conjunta n° 274 

de 16 de março de 2020, redesigno a audiência de instrução para o dia 17 

de junho de 2020 às 16h, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em 

até 15 (quinze) dias antes da audiência. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará 

intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do 

CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010098-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULYENE PAOLA DOS REIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010098-23.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP REU: JULYENE PAOLA DOS REIS Vistos, etc. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 07/07/2020, às 10h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012731-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012731-07.2020.8.11.0041. AUTOR: 
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LUCIA TEIXEIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 08h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012599-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALVES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012599-47.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JULIANA ALVES DE CARVALHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 10h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012649-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONZAGA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012649-73.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEBASTIAO GONZAGA DE CARVALHO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 

11h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008203-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008203-27.2020.8.11.0041. AUTOR: 

RONALDO RAMOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 29/07/2020, às 12h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 26 de 994



§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011330-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GODOY DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011330-70.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EMERSON GODOY DOS ANJOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 10h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029088-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ROSEMARY CLAVISO SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PESQUISA, EXTENSAO E ENSINO ODONTOLOGICO LTDA - 

ME (REU)

MARIO DUILIO EVARISTO HENRY NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029088-67.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARA ROSEMARY CLAVISO SILVEIRA REU: INSTITUTO DE PESQUISA, 

EXTENSAO E ENSINO ODONTOLOGICO LTDA - ME, MARIO DUILIO 

EVARISTO HENRY NETO Vistos, etc. Ante o estabelecimento de medidas 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo corona vírus), através da 

Portaria-Conjunta n° 274 de 16 de março de 2020, redesigno a audiência 

de instrução para o dia 17 de junho de 2020 às 14h, devendo o rol de 

testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias antes da audiência. 

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012286-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE CARVALHO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012286-86.2020.8.11.0041. AUTOR: 

BENEDITO DE CARVALHO MOREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 09h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011290-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011290-88.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON GOMES PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 09h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 
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justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031859-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA GARCIA FERNANDES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSÉ DIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031859-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAYARA GARCIA FERNANDES DE ALMEIDA REU: ANTONIO JOSÉ DIAS 

Vistos, etc. Reporto-me a decisão de ID. 29760854 para fazer constar o 

ano de 2020 na data da audiência de instrução designada. Desse modo, o 

horário do ato processual passa a ser no dia 13/05/2020, às 15h. No mais, 

cumpra-se decisão acima mencionada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011265-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011265-75.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JURANDIR DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 08h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010831-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010831-86.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALMIR DOS SANTOS FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 14h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011373-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADHA POLIANA PEREIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011373-07.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NADHA POLIANA PEREIRA ROSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 
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antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 08h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008748-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM FRANCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008748-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLIAM FRANCA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 13h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010771-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010771-16.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DE LOURDES CARDOSO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 12h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010176-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FRANCIELE GAVASSO PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010176-17.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULA FRANCIELE GAVASSO PACHECO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 

12h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 
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serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010812-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHENNEFER ALESSANDRA FONTANELLI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010812-80.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JHENNEFER ALESSANDRA FONTANELLI DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 

13h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009212-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI SILVA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009212-24.2020.8.11.0041. AUTOR: 

EDINEI SILVA SOUSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 12h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012274-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOILSON DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012274-72.2020.8.11.0041. AUTOR: 

DOILSON DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 10h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008034-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. Y. T. T. (AUTOR(A))

ADRIANA OTAVIANO TENORIO TATEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOURA PRODUTOS PARA FESTA EIRELI (REU)
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008034-40.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

E. Y. T. T., ADRIANA OTAVIANO TENORIO TATEIRA REU: MOURA 

PRODUTOS PARA FESTA EIRELI Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 06/07/2020, às 

11h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005551-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ADRIANO RONDON BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006382-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS DE ARRUDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009296-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011263-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES MATIAS CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011036-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE SKARLETH RIBEIRO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1095100 Nr: 8439-35.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RADAJEAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYHÉLVIA AMARAL 

PINHEIRO DE PAULA - OAB:OAB/MT 6285, NELSON JOSÉ GASPARELO 

- OAB:2693-B, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:21445/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA fls. 

405/409, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1095100 Nr: 8439-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RADAJEAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYHÉLVIA AMARAL 

PINHEIRO DE PAULA - OAB:OAB/MT 6285, NELSON JOSÉ GASPARELO 

- OAB:2693-B, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:21445/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito, 

tendo em vista que, em resposta do ofício, não foi possível encontrar a 

parte requerida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1124572 Nr: 20710-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE CRISTINA FISCHER DE BRITTO, 

NILTON DE BRITTO, VERA LUCIA FISCHER DE BRITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16785, HUMBETO ROSSETTI PORTELA - OAB:91.263, IGOR GOES 

LOBATO - OAB:307.482, JÚLIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461, MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Exequente ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

enviar ao email da Vara (cba.3civel@tjmt.jus.br) o resumo da petição inicial 

– EM FORMATO WORD, a fim de ser expedido o Edital de Citação. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1185205 Nr: 45579-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAJ CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERALUCE GONÇALVES DE QUEIROZ, SONIA 

MARIA DA SILVA MATOS, PAULO FERNANDES DOS SANTOS, 

REGINALDO ALVES DA SILVA, MARLENE GONDIM DE ABREU, MARIA 

ERENIL MONGE DAMIANA, CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE, JOEL 

FERREIRA DE LIMA, LOURENÇO SOARES DA COSTA, ADRIANA CRISTINA 

MONTEIRO SIQUEIRA CORREA, ALFREDO MARTINHO CORREA, JOSÉ 

CORREIA DE OLIVEIRA FILHO, FRANCISVALTER FERREIRA SALOMÃO, 

ADRIANA P DA SILVA SALOMÃO, ADRIANA MARIA APARECIDA VIEIRA, 

IVAN ANTONIO LIPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EUGENIO LASCH - 

OAB:4579

 Vistos, etc.

Trata-se de processo de competência inicial da Segunda Vara Agrária da 

Comarca da Capital, o qual foi remetido a presente vara em razão do 

impedimento apresentado pela outra gestora.

Desta forma, em razão do Oficio n. 36/2020, remetam-se os autos a 

Segunda Vara de Direito Agrário, a qual é competente para seu 

processamento.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401709 Nr: 33896-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMEL ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA, MARCIO LUIZ DE MESQUITA, JOSÉ ANTONIO DE MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GONÇALVES ORTEGA - 

OAB:15.126/MT, LUIZ GUSTAVO BARON - OAB:47267, RICARDO 

ANDRAUS - OAB:OAB/PR 31.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parteExequente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) de Citação a ser(em) expedido(s), no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento, sendo vedado o recolhimento por 

transferência on line ou por depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1089689 Nr: 6059-39.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADSM, EDNEIVA DA SILVA CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte requerida ser intimada na pessoa de seu advogado para 

se manifestar sobre a petição de fls. 80, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062495 Nr: 52126-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, MAGNA SILVA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PEÇAS 

LTDA, OTC COMÉRCIO DE MOTICICLETAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085843 Nr: 4210-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA SILVA, KDSP, MARIA 
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AUXILIADORA DA SILVA, KEIZA STHPANY DA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE - RN PANTANAL 

TRANSPORTE LTDA - ME

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

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Aparecida 

Alcantara Egues - OAB:11.63025, FLÁVIA PETTINATE RIBEIRO FRÓES 

- OAB:17.734, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - OAB:13.786MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser intimada na 

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119135 Nr: 18349-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. M. COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E DECORAÇÃO LTDA 

- ME (MAKTUB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYALU ROMERO OBICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11.867A/MT, SÁVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006577-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LARA DE ALMEIDA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

ALEX SOARES DE ALMEIDA OAB - 974.450.611-34 (REPRESENTANTE)

ALEXSANDRA SOARES DE ALMEIDA BEZERRA OAB - 811.669.231-34 

(REPRESENTANTE)

ALEXCIANA SOARES DE ALMEIDA OAB - 920.174.521-49 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006577-70.2020.8.11.0041. ESPÓLIO: 

DANIEL LARA DE ALMEIDA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO e PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE 

VALOR PAGO COM A C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

ESPÓLIO DE DANIEL LARA DE ALMEIDA e outros, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos 

qualificados nos autos. Informam os herdeiros que são filhos de Daniel 

Lara de Almeida, titular da UC º 6/388052-3. Sustenta que em 19/05/2016 o 

Sr. Daniel faleceu, razão pela qual o herdeiro Alex Soares de Almeida vem 

pleiteando pela transferência de titularidade junto a concessionaria desde 

o início de 2019, sem êxito até o momento. Sustenta ainda, em dezembro 

de 2018 foi surpreendido pela cobrança no valor de R$ 683,02 

(seiscentos e oitenta e três reais e dois centavos, e em dezembro de 2019 

a fatura de R$ 468,96 (quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e 

seis centavos) oriundas de “Recuperação de Consumo”, as quais afirma 

ser ilegais e abusivas. Por fim, requer, em tutela de urgência, que o 

requerido se abstenha de proceder a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica, bem como a anulação das faturas ora descritas e a 

transferência de titularidade para o nome de Alex Soares de Almeida. É o 

relatório. Fundamento e decido. Acerca da tutela de urgência, o art. 300, 

do NCPC assim dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Extrai-se do referido 

dispositivo que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão da tutela de urgência, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. No caso sub examen e, conforme a norma legal citada, o 

deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a existência de 

prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo 

acerca das pretensões da parte requerente e, com isso, autoriza o 

deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso, a despeito das ponderações da parte 

requerente. Isso porque, da análise dos documentos que instruíram a 

inicial, constato que não há elementos suficientes para demonstrar, 

estreme de dúvidas, quanto ao pleito de tutela de urgência requerida. 

Prudente, pois, aguardar a instrução processual, para melhor 

esclarecimento dos fatos. Pois bem, conquanto seja serviço essencial, o 

fornecimento de energia elétrica está condicionado ao pagamento pelo 

serviço prestado. Conforme se verifica do histórico de contas juntado pela 

reclamante, o consumo dos meses ora questionados apresentam-se 

dentro da média de consumo há um ano, sendo que os meses anteriores 

às faturas, foram pagas. Desta feita, não sendo evidente que a cobrança 

se mostra ilegal aliado ao fato do período do consumo questionado ser de 

elevações climáticas, não está presente a probabilidade do direito, 

devendo o pleito autoral ser indeferido. Frise-se que, os requisitos 

necessários para o acolhimento do pedido liminar, devem ser cumulados 

(probabilidade do direito E perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo), de modo que, a ausência de um deles, já torna inviável o 

deferimento. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da 

ausência dos elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 07/07/2020, às 13h00min, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009982-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO AMARAL LOGRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDER AUGUSTO PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009982-17.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DIOGO AMARAL LOGRADO EXECUTADO: EDER AUGUSTO PINHEIRO 

Vistos, etc Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Defiro à 

parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011551-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT6398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR MORAES COUTINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011551-58.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA REU: VALDENIR 

MORAES COUTINHO DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO 

PROCESSO Vistos, etc. Trata-se de Ação de rescisão de Contrato e 

Restituição de Valores c/c Tutela Liminar, que move TECNOESTE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, contra VALDENIR MORAES 

COUTINHO. Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no 

qual não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento 

antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. As circunstâncias da 

causa não traduzem complexidade, sendo desnecessária a realização de 

audiência de saneamento e organização do processo, razão pela qual 

passo a sanear o feito, nos termos do art. 357 do CPC. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas. Não há nulidades a serem 

pronunciadas ou irregularidades a serem corrigidas. A parte requerida 

suscitou em preliminar a Ausência de Interesse de Agir e Inépcia da Inicial. 

Passo a analisá-las. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Não é 

necessário muito esforço para concluir que a presente preliminar não 

prospera. Isso porque a petição inicial apresenta fundamentos lógicos, 

fazendo com que as partes e o próprio Magistrado compreendam de 

maneira precisa qual é a real pretensão da parte requerente, além de que 

houve a Prévia Interpelação do Réu tanto em Notificação Extrajudicial 

quanto Judicial. Portanto, AFASTO a preliminar aventada. DA INÉPCIA DA 

INICIAL. O artigo 327 do Código de Processo Civil dispõe que "É lícita a 

cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários 

pedidos, ainda que entre eles não haja conexão". In casu, a cumulação 

dos pedidos juntados aos autos se mostram suficientes à análise da 

irresignação do Requerente, não havendo que se falar em inépcia da 

inicial, sob o argumento de que há pedidos incompatíveis. Ademais, o 

Autor alega não haver dois tipos de contrato e sim um único Instrumento 

Particular de Compromisso de Compra e Venda, sendo realizado e 

pactuado mais adiante um Aditivo, portanto, compatíveis os pedidos 

formulados na exordial. Portanto, AFASTO a preliminar aventada. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A 

ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA 

ADMITIDOS O ponto controvertido da lide reside se a Rescisão do 

Instrumento de Compromisso de Compra e Venda e seu respectivo aditivo, 

se deu por culpa exclusiva do Réu, ante seu inadimplemento conforme 

termos aduzidos na exordial. Intimadas as partes para especificar as 

provas ID. 14133613. DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS; 

Considerando a natureza do objeto da demanda, entendo por bem deferir 

a produção de depoimentos pessoais das partes, prova testemunhal e 

prova documental. Ante o exposto: a) DECLARO O FEITO SANEADO. b) 

DEFIRO a produção da prova testemunhal, documental e depoimento 

pessoal das partes, sob pena de confissão; c) Oportunizo as partes 

apresentar em Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL das 

questões de fato e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os 

sujeitos processuais; d) Designo audiência de instrução para o dia 27 de 

maio de 2020 às 16h00min, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em 

até 15 (quinze) dias a partir da intimação da presente decisão, sob pena 

de preclusão; e) Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que 

a secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037843-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY MUNHOZ JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037843-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIDNEY MUNHOZ JUNIOR REU: JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI 

DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança, que move SIDNEY MUNHOZ JUNIOR, 

contra JOÃO VICENTE MONTANO SCARAVELLI. Trata-se de julgamento 

conforme o estado do processo, no qual não vislumbro nessa quadra 

processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção 

do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de 

Processo Civil. As circunstâncias da causa não traduzem complexidade, 

sendo desnecessária a realização de audiência de saneamento e 

organização do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos 

termos do art. 357 do CPC. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas. Não há nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades 

a serem corrigidas. Não há preliminares arguidas. DELIMITAÇÃO DAS 

QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS 

O ponto controvertido da lide reside em se o cálculo/valor que a parte 

requerente apresenta é a devida pelo requerido nos termos aduzidos na 

exordial. Intimadas as partes para especificar as provas ID. 14172178. 

DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS; Considerando a natureza do objeto 

da demanda, entendo por bem deferir a produção de depoimentos 

pessoais das partes, prova testemunhal e prova documental. Ante o 

exposto: a) DECLARO O FEITO SANEADO. b) DEFIRO a produção da 

prova testemunhal, documental e depoimento pessoal das partes, sob 

pena de confissão; c) Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para 

homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito 

da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos processuais; d) Designo 

audiência de instrução para o dia 10 de junho de 2020 às 16h00min, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias a 

partir da intimação da presente decisão, sob pena de preclusão; e) Cabe 

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

hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo 

somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 

455, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036634-42.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA LUCIANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036634-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

NATALIA LUCIANA DO NASCIMENTO REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO SANEAMENTO E DA 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Vistos, etc. Trata-se de julgamento 

conforme o estado do processo, no qual não vislumbro nessa quadra 

processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção 

do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de 

Processo Civil. As circunstâncias da causa não traduzem complexidade, 

sendo desnecessária a realização de audiência de saneamento e 

organização do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos 

termos do art. 357 do CPC. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas. Não há nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades 

a serem corrigidas. Não há preliminares arguidas. O ponto controvertido 

nos autos restringe-se a análise da recusa da requerida ao tratamento 

buscado, no sentido de atestar se a parte autora preenche os requisitos 

para realização do procedimento solicitado (dermolipectomia para redução 

de abdômen, prótese mamária de silicone e mamoplastia pós-bariátrica). 

Ante o exposto: a) DECLARO O FEITO SANEADO b) DEFIRO a prova 

pericial médica, prova documental e prova testemunhal pleiteada pelas 

partes. c) Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para homologação, 

delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito da lide, a qual 

se homologada, vincula os sujeitos processuais; d) Designo audiência de 

instrução para o dia 24 de junho de 2020 às 16h00min, devendo o rol de 

testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias a partir da intimação da 

presente decisão, sob pena de preclusão; e) Cabe ao advogado informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará 

intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. 

f) Visando a produção da referida prova pericial, nomeio Dr. Walid Khalil, 

com endereço profissional na Av. das Flores, 843, sala 14, CEP 

78043-142, Bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, para realizar a perícia 

pleiteada nos autos, motivo pelo qual determino:. I) Intime-se as partes 

(requerente e requeridos) a cumprir o determinado no § 1º, I, II, e III do art. 

465 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. II) Transcorrido o prazo fixado 

no item anterior, certifique quanto à apresentação de assistentes técnicos 

e/ou quesitos pelas partes; III) Intime-se o profissional nomeado acerca do 

encargo estabelecido nesta ocasião, ao que deverá, no prazo de 05 

(cinco) dias, informando-lhe que deve cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido - realizar a pericia determinada -, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo 

informar a qualificação completa, apresentando currículo com 

comprovação de eventual especialização, informando-lhe que as 

intimações serão encaminhadas através de seu endereço eletrônico 

(inciso III do § 2º do art. 465 do CPC), bem como a(s) sua(s) 

inscrição(ções) na respectiva ordem de classe, e a respectiva proposta 

de honorários, na forma do que estabelece o § 2º do art. 465 do CPC; 

Considerando que a perícia foi solicitada pela parte requerida, o valor dos 

honorários deverá ser pago pela mesma nos termos do art. nos termos do 

art. 95 do CPC. Efetuado o depósito, deverá o perito ser intimado para dar 

início aos trabalhos em 10 (dez) dias. O laudo pericial deverá ser entregue 

em cartório no prazo de 20 dias, contados a partir da data em que o perito 

for comunicado para dar início aos trabalhos. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para que no prazo comum de 15 (quinze dias) se 

manifestem sobre o resultado, e na mesma oportunidade deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos, bem como se 

manifestar se insistem ou não na produção das demais provas pleiteadas 

e não apreciadas nesta oportunidade. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038331-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GILNEI FRITZEN (REU)

CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038331-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES REU: CONCREGE CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA LTDA, JOSE GILNEI FRITZEN DO SANEAMENTO E DA 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Trata-se de julgamento conforme o 

estado do processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) 

e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. 

As circunstâncias da causa não traduzem complexidade, sendo 

desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização 

do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos termos do art. 

357 do CPC. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. A requerida em sua 

contestação alega a ilegitimidade passiva. No entanto, a preliminar 

invocada não comporta guarida. Sustenta que extrai dos documentos 

anexados na exordial, que o objeto da ação foi adquirido pela requerente 

supostamente da requerida em 27.08.2016. Todavia, alega que no Registro 

de imóvel contem transmitente a Congrece Construtora e Incorporadora 

Ltda. e adquirentes Andréia Reche Zanutto e Archangelo Rigonatto 

Zanutto e em contrato de compra e venda de imóvel, mútuo e alienação 

fiduciária da Caixa Econômica Federal, datado em 17.10.2017 constando 

como proprietários e vendedores do referido imóvel, Andreia Reche 

Zannutto e Archangelo Rigonatto Zanutto e compradora a requerente, de 

forma que afirma estar prejudicada a presente demanda quanto a 

requerida pleiteando a substituição do polo passivo pelos atuais 

vendedores do imóvel. Pois bem, quando a compra do imóvel decorre de 

simples relação civil (compra entre pessoas físicas por exemplo) podemos 

dividir os problemas em três espécies: problemas com a perfeição da 

obra, que podem ser ocultos ou aparentes; problemas com a medida do 

imóvel e problemas com a segurança e solidez da obra. Nos casos de 

problemas que envolvam a segurança ou solidez da obra, o artigo 618 do 

Código Civil afirma que o construtor tem a responsabilidade (objetiva, ou 

seja, sem a necessidade de comprovação de culpa) de garantir a obra por 

05 anos, tanto no que diz respeito aos materiais usados por ele, como a 

respeito do solo, contados a partir da data do “habite-se”. Dessa forma, 

considerando que o presente caso se trata de vícios sobre a solidez da 

obra, a responsabilidade cai sobre quem construiu o imóvel (material e 

mão de obra), verifica-se dessa forma, que a requerida é legitima para 

figurar o polo passivo da ação. Ademais, no que tange a alegação da 

requerida, que a responsável pelo prejuízo invocado seria Kelly Cristina Ito 

Yamauchi, tal alegação não merece prosperar, pois, verifica-se que os 

argumentos foram baseados em laudo elaborado de forma unilateral, fato 

este que a princípio não é capaz de afirmar o real responsável pelos 

danos causados. Destarte, a requerida possui pertinência subjetiva para a 

lide, razão pela qual REJEITO a preliminar. DA DECADÊNCIA. A construtora 

ré sustenta que deve ser reconhecida a decadência na alegação de que 

prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação seria 

de noventa dias conforme estabelecido no art. 26, do Código de Defesa do 

Consumidor Pois bem, verifica-se que os autores fundaram o pedido de 

obrigação de fazer c.c danos materiais e morais devido a ocorrência de 

defeitos nos respectivos imóveis, oriundos de vício de construção. 

Observa-se que o prazo para ajuizamento de ação de indenização pelos 

problemas de solidez e segurança da obra, será de 03 anos, conforme 

estabelece o § 3º do art. 206 do Código Civil, também a partir do 

conhecimento do dano (que deve se dar dentro dos 05 anos de garantia) 

o qual não transcorreu no presente caso. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE 

CONSTRUÇÃO OCORRIDO DENTRE DO PRAZO DE GARANTIA DE CINCO 
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ANOS PREVISTO NO ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

DA CONSTRUTORA PELOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. A 

responsabilidade do construtor pela qualidade da obra que edifica está 

assentada no art. 618 do Código Civil, o qual prevê prazo de garantia de 

cinco anos, a contar da entrega da obra, sendo que durante o interregno, 

que é irredutível, o construtor fica adstrito a assegurar a solidez e a 

segurança da construção, respondendo pelos vícios e defeitos que se 

manifestarem, tratando-se de uma garantia legal de ordem pública, que 

não admite transação pelas partes. 2. Ocorrido o defeito ou vicio dentro do 

prazo de garantia de 5 (cinco) anos, passa-se a contar o chamado prazo 

prescricional de três anos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, para propor 

a ação indenizatória, o qual não transcorreu no presente caso. 3. 

Comprovado nos autos que os vícios na construção ocorreram antes de 

exaurido o prazo de garantia da obra, viável a condenação da construtora 

ao ressarcimento das despesas decorrentes da reforma do imóvel. 4. À 

luz da recente jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o condomínio não 

possui legitimidade para postular em juízo reparação por danos morais 

sofridos pelos condôminos, pois sua representação se restringe à defesa 

de interesses comuns, não lhe sendo permitido demandar em juízo por 

direito alheio. 5. Evidenciada a sucumbência recíproca, as partes arcarão 

com seus ônus nos termos e proporções dos respectivos decaimentos. 

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA 

REFORMADA. (TJ-GO - AC: 01516335420158090051, Relator: DR(A). 

FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 05/07/2016, 3A 

CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2071 de 19/07/2016) Insta 

salientar, que a requerente adquiriu o imóvel em 17.10.2017 e em 

01/11/2018 ajuizou a presente ação, e supondo que os vícios fossem 

realmente aparentes e percebidos logo após a entrega no imóvel, o prazo 

para propor a ação terminaria somente em 17/10.2020, ou seja, contados 

os três anos a partir do conhecimento do dano, verifica-se que a 

requerente ajuizou a ação devidamente dentro do prazo. Portanto, não há 

em que se falar em decadência, de modo que à Rejeito. DELIMITAÇÃO 

DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA 

ADMITIDOS. A questão de fato se refere: · Ocorrência de danos/defeitos 

no imóvel por vícios de construção; · Responsabilidade do requerido; · 

Danos materiais e morais. DO ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, no que tange 

a responsabilidade do requerido pela ocorrência dos danos e defeitos no 

imóvel. E ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Ante o exposto: a) DECLARO O FEITO 

SANEADO e DEFIRO a prova pericial, prova testemunhal e depoimento 

pessoal das partes, sob pena de confissão. b) Nomeio para realização da 

perícia, independentemente de compromisso, a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. Rubens de Mendonça (do 

CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office Tower - Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636 a qual deverá indicar ao 

Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o profissional para a realização da 

perícia e sumula curricular. A seguir, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias, querendo, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, 

nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Intime-se o 

perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, manifestem-se as partes sobre a proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda a secretaria com a 

intimação das partes somente depois que o perito juntar sua proposta de 

honorários. Caso o perito não faça a juntada no prazo estipulado, faça-me 

os autos conclusos antes da referida intimação. Havendo proposta de 

honorários, venham-me conclusos após o prazo concedido às partes. c) 

Uma vez que a perícia foi solicitada pelo autor, o ônus ficará ao seu 

encargo, nos termos do art. 95 do CPC. Todavia, sendo a parte autora 

beneficiária da Justiça gratuita, sua cota-parte será paga pelo Estado, 

caso a mesma saia vencida da presente demanda. Ou, pela parte 

requerida como ônus da sucumbência; d) Oportunizo as partes apresentar 

em Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de 

fato e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos 

processuais; e) Determino a distribuição do ônus da prova, conforme 

alhures mencionado; f) Designo audiência de instrução para o dia 

01/07/2020 às 14h00min; Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001094-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001094-59.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONCALVES REU: TIM CELULAR S.A. 

Vistos etc. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que 

indeferiu o pleito da parte autora, na qual postula, liminarmente, que a 

Reclamada cesse imediatamente de cobrar o valor de R$ 64,99 (sessenta 

e quatro reais e noventa e nove centavos), passando a ser cobrado o 

valor de R$ 30,40 (trinta reais e quarenta centavos), bem como, se 

abstenha de reduzir a internet. Por ocasião da prolação da decisão 

atacada, entendeu o juízo, postergar-se a decisão para o julgamento final 

do mérito, após cognição exauriente. Assim, entendeu pela necessidade 

de instauração do contraditório e dilação probatória, para melhor 

embasamento do livre convencimento do juízo. Contudo, em análise aos 

petitórios de ID 30248344 30248345 30248347, não vislumbro quaisquer 

circunstâncias capazes de modificar o entendimento exarado na decisão 

atacada, pois não se faz presente nos autos, documento de extrema 

importância para o deferimento da tutela de urgência, qual seja, contrato 

de adesão do plano, de modo que a mantenho por seus próprios 

fundamentos. Aguarde-se a audiência de conciliação. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005953-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON OCCEANT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005953-21.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EMERSON OCCEANT REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Compulsando os autos observo que a 

Embargante informa que foi distribuído Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de 

Urgência com a mesma unidade consumidora, junto a Décima Vara Cível 

de Cuiabá, sob o código 1039110-53.2018.811.0041. De conseguinte, 

observo que as ações em questão são conexas, diante de a identidade de 

causa de pedir, já que são discutidas em ambas a mesma relação jurídica, 

sendo de interesse público o trâmite em conjunto, com fito de evitar a 

prolação de decisões conflitantes. Quanto ao critério de prevenção, 

impende ressalvar que, se as causas estiverem em curso em comarcas 

distintas, aplica-se a regra do artigo 219 do CPC, ou seja, a da citação 

válida. Todavia, em se tratando de juízos com a mesma competência 

territorial, o critério a ser utilizado é o do despacho inicial (art. 106 do 

CPC). Neste sentido, o escólio do Professor Fredie Didier Junior, que com 

muita propriedade discorre que “o CPC traz duas regras de prevenção, 

que não se excluem, pois cada qual cuida de uma situação específica: a) 

se a conexão se der em juízos de comarcas diversas, prevento será 

aquele em que tenha havido a primeira citação válida (art. 219); se a 

conexão se der em juízos da mesma comarca, prevento será o juízo que 

despachou em primeiro lugar (art. 106, CPC)”. Na mesma vertente: 

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONEXÃO – JUÍZES COM 

IDÊNTICAS COMPETÊNCIAS TERRITORIAIS – PREVENÇÃO – CRITÉRIO DO 

PRIMEIRO LUGAR EM QUE SE DEU O DESPACHO INICIAL – 

APLICABILIDADE DO ART. 106 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 
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RECURSO IMPROVIDO – 1 - Entre juízes das diversas varas de uma 

mesma Comarca, torna-se competente, por prevenção, aquele que 

despachou inicial em primeiro lugar, em conformidade com o disposto no 

art. 106 do CPC. 2 - Agravo improvido. Unanimidade. (TJMA – AI 

024502/2004 – (54006/2005) – São Luís – Rel. Des. Raimundo Freire 

Cutrim ). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE BUSCA E 

APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. MESMA 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. 

PREVENÇÃO. 1- A conexão que se baseia na identidade de causa petendi 

ocorre quando várias ações tenham por fundamento o mesmo fato 

jurídico. 2- Nos termos do art. 106 do Código de Processo Civil, no caso de 

ações perante juízos com a mesma competência territorial, considera-se 

prevento aquele que despachou em primeiro lugar. 3- Segundo 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pela expressão ""despachar 

em primeiro lugar"" deve-se entender ""o pronunciamento judicial positivo 

que determina a citação"" (STJ - RT 653/216). Como esta ação 

encontra-se sendo despachada nesta oportunidade, enquanto na que 

tramita na 10ª Vara, conforme se extrai do espelho de seus andamentos, 

ocorreu aos 09/08/2018, apreciando a liminar e determinando a citação, 

verifico a prevenção daquele juízo para o processamento das ações. 

Posto isso, encaminhem-se os autos à 10ª Vara Cível de Cuiabá com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Intimem-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003541-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ALMEIDA FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

LOJAS AVENIDA LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003541-20.2020.8.11.0041. AUTOR: FELIPE 

DE ALMEIDA FRANCA REU: LOJAS RENNER S.A., LOJAS AVENIDA LTDA 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR ajuizada por 

FELIPE DE ALMEIDA FRANÇA, em desfavor de LOJAS RENNER e LOJAS 

AVENIDA S.A, na qual pretende a autora a retirada de seu nome do 

Serasa, bem como declarar inexistente o débito cobrado indevidamente. 

Para tanto, argumenta que a reclamante ao tentar fazer um cadastro na 

Avon, foi informado que seu nome estava negativado e inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito. Afirma que não possui débitos com as 

requeridas, e que ao entrar em contato com a Lojas Avenida, foi informada 

pelo funcionário que havia cadastro no sistema da loja e forneceu cópia 

do documento pessoal apresentado no momento do cadastro, todavia 

verificou-se que o documento apresentado não era o seu, e que 

claramente se tratava de fraude. Dessa forma, sustenta que que não tem 

débito algum com as empresas, razão pela qual a cobrança, bem como a 

restrição é totalmente indevida, abusiva e ilegal, e que houve negligencia 

das empresas requeridas, que não agiram com a devida cautela. Foi 

determinado que o requerente emendasse a inicial, a fim de comprovar ser 

beneficiário da justiça gratuita. Instado a se manifestar, o autor atendeu ao 

comando judicial e juntou os documentos de ID. 29516581 Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar eis que preenchidos os 

requisitos. A probabilidade do direito restou devidamente demonstrada 

pelos documentos que instruem a inicial, especialmente pelos documentos 

falsos que foram juntados no momento do crediário, extrato do Serasa, 

boletim de ocorrência entre outros. Há periculum in mora sem dúvida na 

situação do risco do Autor continuar sofrendo restrições creditícias e 

constrangimentos ao tentar adquirir bens e/ou serviços, em especial no 

tocante ao crédito junto às Instituições Financeiras e no comércio em 

geral, serviços indispensáveis à vida cotidiana do Cidadão comum do 

povo. Ademais, a Tutela Antecipada pode ser revogada a qualquer tempo, 

quando então o nome do Requerente poderá voltar a figurar no cadastro 

do SPC/SERASA, tudo sem prejuízo da cobrança judicial do débito pela 

Requerida, se devido, é claro, incidindo até mesmo os acréscimos legais 

atinentes à espécie. Em suma, não há prejuízo irreversível às Requeridas, 

o mesmo não se podendo dizer no tocante ao Autor. Neste sentido 

específico, entendo deva ser deferida a medida pleiteada pelo Requerente, 

no tocante ao pedido de retirar o seu nome dos órgãos restritivos. Diante 

disso, não me parece regular, ante a existência da aparência do direito e o 

fundado receio de configuração de dano de difícil reparação, como o é o 

abalo de crédito, que se obste a antecipação da tutela no sentido de 

determinar a exclusão dos registros negativos existentes junto aos órgãos 

de proteção ao crédito no que diz respeito ao débito objeto de presente 

demanda. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para determinar ao Serviço de Proteção ao 

Crédito – SPC e SERASA, a exclusão do nome da parte Requerente dos 

seus bancos de dados, tão somente em relação aos débitos discutidos 

neste feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Para o caso de não cumprimento 

da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa R$ 

2.000,00 (quinhentos reais). Antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 06 de julho 

de 2020, às 11h00min, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009110-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL VEICULOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA OAB - MT22679/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO GIMENES MARQUES (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009110-02.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ATUAL VEICULOS EIRELI REU: AURELIO GIMENES MARQUES Vistos etc., 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR ajuizada por ATUAL 

VEÍCULOS EIRELI, em desfavor de AURÉLIO GIMENES MARQUES. Para 

tanto, argumenta que em 29/11/2019, a ré adquiriu da autora, o veículo Fiat 

Toro Freedom, cor prata, ano/modelo 2018/2019, Chassi nº 
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98822611XKKB95762, RENAVAM 1163553830 de Placas QCQ-8657, no 

valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Aduz que o pagamento do 

referido veículo se deu da seguinte forma: R$ 55.000,00 representado 

pelo veículo KIA Sportage EX2, ano/modelo 2012/2013, placa OBC-4645; 

R$ 25.000,00 obtidos por financiamento em nome do Réu, junto ao Banco 

Santander Financiamentos. Sustenta que embora ter sido pactuado no 

contrato de compra e venda que o refere automóvel seria entrega em 

forma de pagamento livre de todo e qualquer ônus, quer referentes à 

multas, domínio, propriedade e até mesmo isento de pendência judiciais, o 

qual não foi cumprido pelo réu. Assim, pretende o deferimento da tutela de 

urgência para determinar que seja recolhido ao pátio da autora o veículo 

ora descrito acima e ser nomeada como fiel depositário. Foi determinado 

que o requerente emendasse a inicial, a fim de comprovar o recolhimento 

das custas judiciais. Instado a se manifestar, o autor atendeu ao comando 

judicial e juntou os documentos de ID. 30064096. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar eis que preenchidos os 

requisitos. A probabilidade do direito restou devidamente demonstrada 

pelos documentos que instruem a inicial, especialmente pelo contrato de 

compra e venda entabulado entre as partes e espelho do DETRAN onde 

demonstra que o referido veículo como forma de pagamento não foi 

entregue livre de todo e qualquer tipo de ônus, estando até o momento 

alienado ao Banco Safra e em nome de terceiro. O perigo de dano é 

evidente, uma vez que a concessão do pleito ao final ocasionará prejuízo 

para a parte tendo em vista que o réu não cumpriu com a obrigação 

assumida, porém continua em posse do veículo Fiat Toro sem o devido 

pagamento, podendo o veículo vir a sofrer danos e até mesmo perecer, e 

impossibilitando o autor de aferir lucros com a venda deste. Importa 

salientar que, não vislumbro nos autos o risco de perigo de 

irreversibilidade com a concessão da medida na forma postulada, 

considerando a possibilidade de revogação da medida a qualquer tempo, 

conforme dispõe o art. 296 do Caderno Processual. Pelo exposto, DEFIRO 

a tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 do NCPC) para 

determinar a BUSCA E APREENSÃO do veículo FIAT TORO FREEDOM, 

COR PRATA, ANO/MODELO 2018/2019, CHASSI Nº 98822611XKKB95762, 

RENAVAN 1163553830, PLACA QCQ-8657, nomeando como depositário 

fiel do bem a parte autora ATUAL VEICULOS EIRELI, devendo a parte 

autora diligenciar no sentido de obter dados do endereço onde se 

encontra o veículo para fins de cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, sob pena de restar inviabilizado o seu cumprimento. Audiência 

de Conciliação já marcada em ID. 30091511. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058132-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058132-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA REU: VIVO S.A. Vistos etc., Cuida-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ajuizada por ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA em 

desfavor de VIVO S/A. Alega parte autora no mês de fevereiro de 2016, 

ao tentar realizar uma compra no crediário foi surpreendida pela 

constatação de seu nome no cadastro de inadimplentes, ao entrar em 

contato com os Órgãos de Proteção ao Crédito, verificou que se tratava 

de duas apontações descritas como VIVO S/A TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

Aduz que não possui débitos com a requerida, e que se trataria de fraude 

em seu nome. Conta que tentou resolver o problema administrativamente, 

contudo, foi resolvido apenas a negativação do seu nome, mas 

continuando em débito com a empresa requerida. Pretende a concessão 

de liminar que a requerida se abstenha de realizar cobranças referente ao 

débito discutidos nos autos, bem como, reenviar o nome da parte autora 

aos cadastros restritivos ao crédito. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. No caso sub exame e, conforme 

irrompe das normas legais dantes citadas, o deferimento da antecipação 

de tutela pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar 

a veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre 

o alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso, a despeito das 

ponderações da parte requerente. Isso porque, da análise dos 

documentos que instruíram a inicial, constato que não há elementos 

suficientes para demonstrar, estreme de dúvidas, quanto ao pleito de 

tutela de urgência requerida. Prudente, pois, aguardar a instrução 

processual, para melhor esclarecimento dos fatos. Vale salientar que os 

débitos discutidos são de 2016, e, já houve até mesmo a retirada do nome 

da autora dos órgãos de proteção, verificando a ausência de perigo de 

dano. Dessa forma, ante a fragilidade das provas juntadas, não há como 

se conceder a tutela provisória perseguida e de forma antecipada, 

prudente aguardar a instauração do contraditório. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Audiência de Conciliação já 

marcada em ID. 30019449. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004661-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CRISTINA ALVES FRANCO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

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

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004661-69.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BARBARA CRISTINA ALVES FRANCO DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Barbara Cristina Alves 

Franco de Oliveira em face de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito (ID. 25831426), 

com a concordância do autor. Ante o exposto, diante da satisfação de 

débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos de art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de 

expedição de alvará em favor da parte autora, na conta indicada em ID. 

29185464. Custas pela requerida. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007052-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LUCIANO TOSSUE SOCORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007052-94.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MIGUEL LUCIANO TOSSUE SOCORE EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Miguel Luciano Tossue 

Socore em face de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito (ID. 28957399), com a 

concordância do autor. Ante o exposto, diante da satisfação de débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de expedição de 

alvará em favor da parte autora, na conta indicada em ID. 29294878. 

Custas pela requerida. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018578-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA POLIANA SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018578-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TALITA POLIANA SANTOS RODRIGUES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Talita Poliana Santos 

Rodrigues em face de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais. Conforme se 

vê dos autos houve a satisfação do débito (ID. 28994191), com a 

concordância do autor. Ante o exposto, diante da satisfação de débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de expedição de 

alvará em favor da parte autora, na conta indicada em ID. 29297954. 

Custas pela requerida. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015091-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TESKE DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015091-80.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCAS TESKE DA ROSA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Lucas Teske da Rosa em face de Porto Seguro 

CIA de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do 

débito (ID. 28996301), com a concordância do autor. Ante o exposto, 

diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro o pedido de expedição de alvará em favor da parte autora, na 

conta indicada em ID. 29304026. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008741-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HESLLER JEOAS XAVIER DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008741-76.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HESLLER JEOAS XAVIER DE ALMEIDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Hesller Joas Xavier de 

almeida em face de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito (ID. 28468845), com a 

concordância do autor. Ante o exposto, diante da satisfação de débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de expedição de 

alvará em favor da parte autora, na conta indicada em ID. 28833829. 

Custas pela requerida. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031832-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSLEI SOARES AMADOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031832-35.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FRANSLEI SOARES AMADOR EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Franslei Soares Amador em face de Porto 

Seguro CIA de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito (ID. 27997692), com a concordância do autor. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro o pedido de expedição de alvará em favor da parte autora, na 

conta indicada em ID. 28978181. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038142-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOBEILTON DA SILVA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038142-23.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOBEILTON DA SILVA BATISTA EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Jobeilton da Silva Batista em face de Seguradora Líder do consorcio 

do Seguro DPVAT S.A. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do 

débito (ID. 28442310), com a concordância do autor. Ante o exposto, 

diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro o pedido de expedição de alvará em favor da parte autora, na 

conta indicada em ID. 28462241. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037876-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARA DE JESUS CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037876-36.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JUMARA DE JESUS CORREA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Jumara de Jesus Correa em face de Porto 

Seguro CIA de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito (ID. 28237701), com a concordância do autor. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro o pedido de expedição de alvará em favor da parte autora, na 

conta indicada em ID. 28593783. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017619-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE ALVES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017619-87.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAYANE ALVES DE ARAUJO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Rayane Alves de Araujo em face de Porto Seguro 

CIA de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do 

débito, com a concordância do autor. Ante o exposto, diante da satisfação 

de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos de art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de 

expedição de alvará em favor da parte autora, na conta indicada em ID. 

29627435. Custas pela requerida. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014662-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014662-16.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RONILDO PEREIRA DE LIMA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Marcia Luciana Alves em face de Porto Seguro 

CIA de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do 

débito, com a concordância do autor. Ante o exposto, diante da satisfação 

de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos de art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de 

expedição de alvará em favor da parte autora, na conta indicada em ID. 

29627363. Custas pela requerida. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010338-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GEOVANE RODRIGUES MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010338-80.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FRANCISCO GEOVANE RODRIGUES MAGALHAES EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Francisco Geovane 

Rodrigues Magalhães em face de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Ante o exposto, diante da satisfação de débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de expedição de 

alvará em favor da parte autora, na conta indicada em ID. 29313945. 

Custas pela requerida. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034642-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. F. B. (EXEQUENTE)

MICHELLE FERREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034642-80.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

A. C. F. B., MICHELLE FERREIRA SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Ana Clara Ferreira Batista 

representada por sua genitora Michelle Ferreira Santos em face de Porto 

Seguro CIA de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Ante o exposto, diante 

da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro o 

pedido de expedição de alvará em favor da parte autora, na conta 

indicada em ID. 29633480. Custas pela requerida. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020034-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020034-43.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LOURIVALDO RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Lourivaldo Rodrigues da Silva em face de Porto Seguro CIA de 

Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, 

com a concordância do autor. Ante o exposto, diante da satisfação de 

débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos de art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de 

expedição de alvará em favor da parte autora, na conta indicada em ID. 

29674893. Custas pela requerida. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035304-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PINHO THEODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035304-44.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JONATHAN PINHO THEODORO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Jonathan Pinho Theodoro em 

face de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos 

houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro o pedido de expedição de alvará em favor da parte autora, na 

conta indicada em ID. 29738904. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007315-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GOMES BARBOSA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007315-29.2018.8.11.0041. APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: MILTON 

GOMES BARBOSA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Milton Gomes Barbosa em face de Porto Seguro 

CIA de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do 

débito, com a concordância do autor. Ante o exposto, diante da satisfação 

de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos de art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de 

expedição de alvará em favor da parte autora, na conta indicada em ID. 

29333147. No mais, retifique-se a autuação para que conste como autor a 

parte Milton Gomes Barbosa. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037836-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS GOVATISKI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037836-88.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MESSIAS GOVATISKI DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Messias Govatiski dos 

santos em face de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido de expedição de alvará em favor da 

parte autora, na conta indicada em ID. 22612129. Custas pela requerida. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036672-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036672-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALCIR DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por VAlcir da Silva em face de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Ante o exposto, diante da satisfação de débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de expedição de 

alvará em favor da parte autora, na conta indicada em ID. 30246631. 

Custas pela requerida. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013042-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON BATISTA PAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013042-66.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VANDERSON BATISTA PAZ EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Vanderson Batista Paz em face de Porto 

Seguro CIA de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito (ID. 29324194), com a concordância do autor. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro o pedido de expedição de alvará em favor da parte autora, na 

conta indicada em ID. 29427786. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032659-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDINEIA DOS SANTOS AMBROSIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010104-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043960-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO DONIZETE NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044090-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR CORDEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011177-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ANDREIA LINHARES PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045062-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA SANTANA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021412-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELY CATARINA CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042072-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILISSANDRA APARECIDA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031467-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DIEGO RAMOS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028635-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN MATEUS ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELRYSLEYDY NUNES DA SILVA OAB - 912.041.861-20 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026995-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL SOARES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005201-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011063-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFS - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME (REU)

CAMILO PASQUINI (REU)

 

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019152-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR TAVARES PALAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030685-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CORREA SILVA MENDES OAB - GO29620 (ADVOGADO(A))

MIGUELINA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA BORGES OAB - MT7765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EL CID DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033400-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO BOLONHA FUNARO (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS ZAGO (EXECUTADO)

SONIA GONCALVES DE AGUIAR ZAGO (EXECUTADO)

GALLWAY S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para providenciar a distribuição da 

Carta Precatória expedida, comprovando o ato, em 20 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011393-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAN LOBO - ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTL SOLUCOES LOGISTICAS EIRELI (REU)

 

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016924-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. C. D. V. G. (REQUERIDO)

H. R. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

Considerando que a autora apresentou documentos juntos com a 

impugnação à contestação, antes de apreciar as preliminares arguídas e 

provas requerida, intimem-se os réus para se manifestar, em cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041668-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DAS PALMEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PEREIRA ALVARES (REQUERIDO)

ROSELI MARIA DE JESUS ALVARES (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032193-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO EULLER BARROS ROCHA OAB - MT12140-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007010-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FALCAO VIGILANCIA PATRIMONIAL, RESIDENCIAL, PORTARIAS E 

TERCERIZACOES LTDA - ME (REU)

 

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

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

advogado(s), para manifestar sobre O ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, 

PARA CITAÇÃO no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038720-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS IGLESIAS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA OLIVEIRA BRITTO LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO ANTONIO CABRAL (EXECUTADO)

FERNANDA CLAUDIA CABRAL MAY (EXECUTADO)

MARCOS BRITTO MAY (EXECUTADO)
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Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para providenciar a distribuição da 

Carta Precatória expedida, comprovando o ato, em 20 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010118-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI SOARES RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO MARTINS (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1039212-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIUSEPPE MARIA GRASSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR OAB - MT4352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU LUIZ PEDROSO JUNIOR (REU)

 

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

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

advogado(s), para comparecer pessoalmente nesta secretaria as 

pessoas de Giuseppe Maria Grassi, Ada Raymunda Dias Pereira Grassi, 

Giovanni Dias Grassi e Patrícia Ceolin Grassi, no prazo de 10 (dez) dias, 

após o período de de suspensão previsto na Portaria nº 247/2020-TJMT, 

para assinatura do Termo de Caução.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011214-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

Ofício Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009536-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO JHONNES PASSARINI (REU)

KELLY REGINA DA SILVA (REU)

A. V. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO JHONNES PASSARINI OAB - MT22878/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6435/6436, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Ofício nº 1009536-19.2017.8.11.0041 Cuiabá- MT, 18 de 

março de 2020. Referência: Processo n. 1009536-19.2017.8.11.0041 

Parte autora: SIDNEY ALMEIDA FERREIRA Parte ré: ROBERTO JHONNES 

PASSARINI, KELLY REGINA DA SILVA, A. V. P. Senhor(a) Diretor(a): 

Solicito a Vossa Senhoria, as providências necessárias, para informar a 

este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, se o autor Sidney Almeida Ferreira, 

brasileiro, solteiro, autônomo, portador da Cédula de Identidade RG nº 

193442100, expedida pela SSP/MT, inscrito regularmente no CPF/MF sob o 

nº 035.138.421- 98, recebeu quantia referente ao DPVAT, do sinistro 

datado de 09/11/2016. Atenciosamente, VANDYMARA GALVAO RAMOS 

PAIVA ZANOLO JUÍZA DE DIREITO Documento assinado eletronicamente 

Ao(À) Senhor(a) Diretor(a) da Seguradora Líder dos Consórcios de 

Seguro DPVAT Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2000 – Bosque 

da Saúde Cuiabá, MT Cep.: 78050-000

Ofício Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042858-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MARTINI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Ofício n.º 1042858-93.2018.8.11.0041 Cuiabá, 18 de março de 

2020 Referência: (PJE) 1042858-93.2018.8.11.0041; Classe: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Assunto: [Inadimplemento]. EXEQUENTE: 

FLAVIO EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA EXECUTADO: ALESSANDRA 

MARTINI - ME Assunto: Inclusão de restrições de crédito Prezado(a) 

Senhor(a): Solicito a Vossa Senhoria que faça a inclusão no cadastro 

desse órgão da parte executada ALESSANDRA MARTINI - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.959.405/0001-38, com 

endereço na Rua Guiratinga, nº 1.056, Chácara Inglesa, São Paulo-SP, 

Cep: 04.141-001, nos autos do processo em epígrafe, na quantia de R$ 

44.270,03, remetendo a este Juízo comprovação do cumprimento do 

presente, no prazo de 10 (dez) dias. Atenciosamente, VANDYMARA G. R. 

PAIVA ZANOLO JUÍZA DE DIREITO Documento assinado eletronicamente 

Ao(a) Senhor(a) Diretor(A) SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

Av. Getúlio Vargas, nº 750 - Centro Norte Cuiabá - MT, 78050-000 SEDE 

DA 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6435/ 6436.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 466190 Nr: 33497-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL BOSQUE DA SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, EMERSON ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:6.387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJACI ALVES FALCAO NETO - 

OAB:304.798, MARCOS FALCAO DE MORAES - OAB:311247, MARIA 

EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE, MAURO SCHEER LUÍS 

- OAB:OAB/SP 211.264

 Conforme dantes transcrito, a sentença, parcialmente alterada pelos 

embargos de declaração, determinou a aplicação de juros moratórios a 

partir de 30/10/2007.Portanto, sem mais delongas, não subsiste o alegado 

excesso de execução, estando corretos os cálculos da exequente.Tendo 

em vista que o cálculo da exequente, atualizado até a data de 24/09/2019, 
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totalizava R$ 62.441,20 e a executada somente efetuou o depósito em 

25/10/2019, e no valor parcial de R$ 57.702,74, incide a multa de 10% do 

artigo 523 do CPC sobre a diferença a menor depositada.Ainda, tendo em 

vista a interposição da impugnação, incide 10% de honorários relativos ao 

cumprimento de sentença, sobre a diferença apurada.Tendo em vista que 

a exequente apresentou cálculo atualizado da diferença entre o valor 

devido e o valor depositado, acrescendo a multa de 10% e honorários de 

20%, deve apenas ser retificado o percentual de honorários relativos à 

fase de execução.Assim, do cálculo defl.867-verso, que com a multa de 

10% aplicada, resultou em R$ 6.077,85, deve ser aplicado o percentual de 

10% de honorários, que corresponde a R$ 607,78, totalizando R$ 

6.685,63.Posto isso, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença.Promova-se à tentativa de bloqueio pelo Sistema Bacenjud, do 

valor de R$ 6.685,63 em nome da executada.Mantenham-se os autos em 

gabinete até a conclusão dos procedimentos.Juntado aos autos o retorno 

de detalhamento do Sistema Bacenjud, havendo ou não bloqueio de 

valores, intime-se a exequente para se manifestar no prazo de 15 

dias.Com relação ao pedido de alvará do valor depositado, por se tratar de 

valor incontroverso, fica autorizada a expedição de alvará em favor da 

exequente, na modalidade total mais rendimentos, conforme conta indicada 

à fl. 866-verso.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 467660 Nr: 34354-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS, 

ALICIO RODRIGUES DE SOUZA, ETELVINO ZAGURSKI, CLAUDINEI 

ZANCANARO, DOMINGOS ANTELMO ROZIN, HANS GEORG KALMBACH, 

JOSE SEBASTIAO METELO, INGRACIA DALMOLIN, JOSÉ NUNES DE 

BRITO, REIMUNDO CARLOS DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 Intimem-se os autores para manifestarem sobre os cálculos de fls. 

698/701, bem como sobre o parecer técnico de fls. 701/703, no prazo de 

30 (trinta) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 797328 Nr: 3702-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RODOLFO FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - 

OAB:OAB/MT 14.522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Defiro como pede às fls. 207.

Encaminhem-se os autos à Perita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 885865 Nr: 20431-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARACY DE SOUSA CARVALHO, LEVINO BUENO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Intimem-se os autores para em 15 (quinze) dias manifestarem sobre o 

pedido de fl. 556 e parecer técnico de fls. 557/561.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897590 Nr: 28000-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON PIRES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI VEICULOS VÁRZEA GRANDE, 

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS TANGARÁ DA SERRA, FIAT 

AUTOMOVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA P. GIACOMINI SOUZA 

- OAB:17627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:OAB/MT 13.754-A, OMAR EL JAMEL - OAB:14.624/MT, RAFAEL 

COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14.659/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls.308/311, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920349 Nr: 43633-67.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H TELL TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇOES DO 

BRASIL CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE DE ALMEIDA - 

OAB:93.536

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

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

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 912740 Nr: 38684-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS DIAS DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 A Contadoria Judicial não possui no sistema possibilidade de fazer 

cálculos, conforme a decisão.

Em razão disto, faz-se necessário a nomeação da perita.

Se o autor não depositar o valor dos honorários da perita em juízo, os 

cálculos de fls. 153/155 serão homologados.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 853184 Nr: 55910-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO FERNANDES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR WATSON SILVEIRA - 

OAB:16941, DOUGLAS RAYEL - OAB:17.206/A, MÁRCIO SOUZA 

SANTANA - OAB:23776/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Homologo os cálculos de fls. 185/187, apresentados pelos autores.

 Expeça-se alvará judicial dos valores depositados nos autos.

Após, arquivem-se com as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853490 Nr: 56167-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL 

CENTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. TELL TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE DE ALMEIDA - 

OAB:93.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA NEVES HENRIQUE - 

OAB:110.063-MG, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848/MT

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls.176/178, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 312804 Nr: 18678-16.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO PINTEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIRO GOMES DO NASCIMENTO, VERA 

LUZIA MOREIRA, POSTO NOVA ACORIZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:10457, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, HERMELINDO 

C. NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:98044-SP

 Tendo em vista a suspensão dos prazos por 15 (quinze) dias, 

disciplinada no artigo 9º da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, 

REDESIGNO a audiência de Conciliação para o dia 04/08/2020 às 14h00.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 763897 Nr: 16510-65.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMOTORS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA, 

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, YAMAHA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE A G. D´AVILA - 

OAB:60.967-SP, MARCELO FORTUNATO - OAB:173338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ ALMEIDA ELIAS DE 

LIMA - OAB:87191, DÂMARIS ALVES CHAVES NEGRÃO - 

OAB:22691/B, FAUSTO MITUO TSUTSUI - OAB:93.982/SP, Suzy Silva 

Santana Secanechia - OAB:63171/SP

 Tendo em vista a suspensão dos prazos por 15 (quinze) dias, 

disciplinada no artigo 9º da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, 

REDESIGNO a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11/08/2020 

às 14h00, ante a ausência de data anterior em pauta.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901954 Nr: 31302-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MURILO MASSOLI 

LEIRIÃO, para devolução dos autos nº 31302-53.2014.811.0041, Protocolo 

901954, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1106917 Nr: 13349-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CANDIDO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDINALVA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MURILO MASSOLI 

LEIRIÃO, para devolução dos autos nº 13349-08.2016.811.0041, Protocolo 

1106917, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1106946 Nr: 13361-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL GRACINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MURILO MASSOLI 

LEIRIÃO, para devolução dos autos nº 13361-22.2016.811.0041, Protocolo 

1106946, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1144032 Nr: 29199-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MURILO MASSOLI 

LEIRIÃO, para devolução dos autos nº 29199-05.2016.811.0041, Protocolo 

1144032, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012691-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VANDYMARA GALVAO 

RAMOS PAIVA ZANOLO PROCESSO n. 1012691-25.2020.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ANA FERREIRA DA SILVA 

Endereço: Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 POLO PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Endereço: Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78000-000 Senhor(a): REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS A presente carta tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CEJUSC - Subsolo do Forum - 4ª Vara Cível* Data: 

29/07/2020 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Atenciosamente, 

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

Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010213-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI CANDIDO GENEROSO REIS (AUTOR(A))

NIVALDO BERTOZO REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA FIGUEIREDO REIS OAB - MT24188-O (ADVOGADO(A))

Luiz Otávio Bertozo Reis OAB - MT3038-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010213-44.2020.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 28/07/2020 Sala: Conciliação 1 Horário: 08:30 - 

08:59, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 17 de março de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018502-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DE PAULA PALMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018502-05.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Em tempo, 

corrijo o erro material constante no despacho de ID 30425408 para fazer 

constar “[...] redesigno a audiência que seria realizada na data de 

25/03/2020 para o dia 20 de maio de 2020, às 15:00 horas” onde constou 

“[...] redesigno a audiência que seria realizada nesta data para o dia 20 de 

maio de 2020, às 15:00 horas”. Cumpra-se como determinado no 

despacho anterior. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 48 de 994



Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011414-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSON ANTONIO ALVES POLESELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011414-71.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 10:00 - 10:14, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012382-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO SOUZA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012382-04.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 10:15 - 10:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012540-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012540-59.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 10:30 - 10:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1058783 Nr: 50384-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILSON BENEDITO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17567-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Este processo pende de perícia grafotécnica e, após a nomeação do 

expert para a referida prova e apresentação de sua pretensão honorária, 

o réu impugnou o valor pleiteado.

Ora, a impugnação à pretensão honorária não procede, eis que os 

argumentos apresentados são genéricos e não questionam a 

complexidade da prova e as horas necessárias para a sua conclusão.

 A perícia exige grande conhecimento técnico e o valor pleiteado não é 

abusivo, ao contrário, razoável e condizente com o trabalho a ser 
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prestado.

Posto isto e sendo a impugnação genérica, indefiro o pedido de minoração 

de p. 128/130 e homologo os honorários do perito em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais).

Dê-se cumprimento à decisão de p. 118/119.

 Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da Meta 02 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 75819 Nr: 2406-84.1983.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CONSELVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dante Gazoli Conselvan

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

OAB:22350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX FRANCISCO PILATTI - 

OAB:41551, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6320

 Pelo exposto, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito, 

nego-lhes provimento.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 780883 Nr: 34452-13.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO PAULO LEOCADIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA, JULIO 

MARQUES PACHECO, AUGUSTO ALVES PINTO, LAZARA ALVES PINTO, 

RENATO ALVES PINTO, IRALVA MARIA ALVES, RENE ADÃO ALVES 

PINTO, MARLENE MARIA ALVES SILVA, EVA LÚCIA ALVES, MARLUCE 

MARIA ALVES, RICARDO AUGUSTO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO LUÍS OLIVEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:13.374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 485, inciso III e IV, do Código de Processo 

Civil, reconheço a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como o abandono do 

feito e, consequentemente, julgo EXTINTA esta execução proposta por 

Sergio Paulo Leocadio da Silva contra Viação Estrela Dálva Ltda e 

outros.Custas pelo exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de março de 2020.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 29563 Nr: 6877-16.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Márcia da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1.761/RO, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14687O, DILMA GOMES MARQUES - OAB:22.771

 Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Instituto Cuiabano de 

Educação, em face de Mara Marcia da Silva Gomes.

Ante o teor da petição de p.251/256, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de cinco dias.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094730 Nr: 8303-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JESUS RODRIGUES, MANOEL RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL A GAZETA (GRUPO GAZETA DE 

COMUNICAÇÃO )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372/MT, FRANK ANTONIO DA SILVA - OAB:12372, Lucas 

Aires T. dos Santos - OAB:24.213/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Vistos

Trata-se de ação indenizatória por dano moral ajuizada por Manoel Jesus 

Rodrigues e Manoel Rodrigues em face de Jornal A Gazeta.

Diante do falecimento de Manoel Rodrigues, seus herdeiros requereram a 

habilitação nos autos (p. 97/108).

Assim, nos termos do art. 110 do CPC, defiro a substituição do polo ativo.

Retifique-se o sistema Apolo e capa dos autos, para constar no polo ativo 

da demanda: Manoel Jesus Rodrigues, Rosimar de Moura Rodrigues, 

Acemar de Moura Rodrigues e Rosimeire de Moura Rodrigues .

Redesigno a audiência de instrução para o dia 12/05/2020 ás 15:00 horas.

Intimem-se as partes para comparecerem ao ato acompanhadas de suas 

testemunhas, já arroladas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1109655 Nr: 14534-81.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS, FLAVIA 

AUGUSTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIFICIO PARK LIBANO LTDA, SÃO BENEDITO 

IMOBILIARIA E CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - OAB: 

10557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação de revisão e rescisão de contrato c/c devolução de 

quantias pagas ajuizada por Cristiano Nascimento dos Santos e Flavia 

Augusta Rodrigues, em face de Park Líbano Empreendimento Imobiliário 

Ltda e Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda.

As partes apresentaram os termos do acordo para homologação (p. 

148/150).

É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Honorários na forma pactuada.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 452741 Nr: 24791-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. S. C., DOLORES COSTA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCA ATIVA CENTRO DE ENSINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS MARQUES 

CARDOSO - OAB:18625, VICTORIA MARIA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 27.864-0

 Da análise detida dos autos, verifico que assiste razão, em parte, ao 

embargante, haja vista que a obrigação não se encontra integralmente 
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satisfeita.Às p. 338/343 o contador judicial apurou saldo remanescente de 

R$ 60.914,69. Após a elaboração do cálculo, a executada realizou tão 

somente 4 depósitos de R$ 2.000,00 cada, de forma que ainda restam 

valores a pagar, devendo a sentença extintiva ser anulada in totum. Desta 

feita, conheço os embargos por tempestivos e no mérito dou-lhes 

provimento para anular a sentença de p. 378.Nesta oportunidade, CHAMO 

O FEITO A ORDEM.Após análise acurada dos autos, verifico a 

necessidade de organização da marcha processual, eis que os cálculos 

de p. 338/343 ainda não foram homologados.A decisão de p. 327 

determinou a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do 

valor devido.Os autos retornaram do contador judicial com os cálculos 

juntados às p. 338/343.Intimadas as partes para manifestarem sobre os 

cálculos, a executada apresentou proposta de acordo às p. 347/349, que 

foi recusada pelo exequente às p. 352/353.Diante da ausência de 

impugnação aos cálculos apresentados pelo contador , 

HOMOLOGO-OS.Quanto ao pedido de levantamento integral dos valores 

vinculados aos autos, o autor não fez prova da destinação do dinheiro e 

da sua real necessidade em fazer uso do valor a seu próprio proveito, 

razão pela qual acolho o parecer do Ministério Público. Indefiro o pedido de 

levantamento integral dos valores e determino a expedição mensal de 1 

alvará no valor de 1 salário mínimo vigente. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 383015 Nr: 19513-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAIA CINE PRODUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENLOCK DIGITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de busca de bens (p.121).

Segue a busca de bens via INFOJUD.

Intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Com a ciência da exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se em pasta própria, conforme determina o art. 477 da 

CNGC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 811270 Nr: 17756-62.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI PINTO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTULINA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo 

(p.430/433).

É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Diante do acordo, fica prejudicado o recurso de apelação interposto.

Custas pela ré, eis que o acordo foi formalizado após a prolação da 

sentença.

Honorários na forma pactuada.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 981570 Nr: 14816-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI, MARCIO ROBERTO 

BRIANTI, Pedro Brianti, MARCOS ROBERTO BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROMEU DILLY, MIRIAM SCHEFER DILLY, 

VALCIR BATISTA GHENO, MARIA INÊS SHINEIDER GHENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10.026/MT, 

ELIAS VANIN - OAB:OAB/MT 10.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 13.565, PAULA ABREU CALDAS MACIEL - OAB:26413/O

 Com efeito, não verifico na sentença recorrida a ocorrência de 

obscuridade, contradição e/ou omissão passiveis de serem reformadas 

por embargos de declaração, vez que manifesta expressamente sobre os 

pontos principais da demanda e foi prolatada com fundamentação 

satisfatória. Na verdade, a interposição de ambos os recursos se traduz 

em mero inconformismo das partes, eis que não foi apresentada nenhuma 

razão para infirmar os fundamentos da sentença embargada, a qual deve 

ser mantida por seus próprios fundamentos. Em outras palavras, o que 

pretendem as partes é a modificação da decisão guerreada, sendo esta 

via inadequada a sua pretensão.A par destas considerações e 

fundamentos, conheço os embargos de declaração de p. 384/389 e p. 

390/412 por tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES provimento.Intimem-se 

todos.Cumpra-se.Cuiabá, 11 de março de 2020.Ana Paula da Veiga 

Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1072474 Nr: 56412-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON JOSÉ CARRIJO, ROSANA DIAS DE OLIVEIRA 

CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECANTO GRILL RESTAURANTE LTDA-ME, 

JONATAS DOS SANTOS TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, FABIO MATHEUS MARQUES - OAB:16520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que não há procuração outorgada pelo 

réu Jonatas dos Santos Tomaz. Assim, intime-se, por meio de seu patrono, 

para que regularize a representação processual, em 15 (quinze) dias.

 Após, concluso.

 Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1083299 Nr: 3096-58.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGFFV, SILMARA CRISTINA FABIANO ALVES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente com 
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resolução de mérito a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada proposta por V. G. F. F. V. em desfavor de UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para confirmar a liminar deferida 

às p. 77/78.Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 3.000,00 (três 

mil reais).Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1083804 Nr: 3347-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIN VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A

 Vistos.

 A fim de adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), a Portaria-Conjunta N. 247, de 16 de Março 

de 2020 recomenda o reagendamento das audiências não urgentes, 

conforme consta em seu inciso I, artigo 15, Capítulo “V” (anexo).

 Assim, redesigno a audiência que seria realizada na data de 24/03/2020 

para o dia 20 de maio de 2020, às 14:00 horas.

 Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 722559 Nr: 18102-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURECI CORREA MARQUES, DANIEL ARANTES 

MARQUES, FABIANO ARANTES MARQUES, DANIELA ARANTES 

MARQUES, ADALCI FERREIRA DIAS, FLÁVIA ROBERTA ARANTES 

MARQUES QUEROBIM, MECM, MFCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO LAURO SOARES DA SILVA, 

FRANCISCO AUGUSTO WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAR LAINY MARIA ARAUJO 

LOPES GARCIA - OAB:20.532, CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES 

GARCIA - OAB:20.532/MT, ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579 MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 Processo: 18102-81.2011.8.11.0041. – Código 722559

 DESPACHO

 Retifique o sistema Apolo e capa dos autos para fazer constar o nome do 

assistente litisconsorcial passivo, conforme já determinado à p. 364.

Certifique se o assistente litisconsorcial foi devidamente intimado e se 

apresentou recurso de apelação, juntando-o aos autos.

Após, intime-se as partes para o oferecimento de contrarrazões.

Em caso negativo, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça para 

apreciação do recurso de apelação interposto pelo réu.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913973 Nr: 39478-21.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA ARANTES DA SILVA, ANTONIO BENEDITO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALVES 

SOUZA - OAB:239960/SP, Dr. José Walter Ferreira Júnior - OAB/SP 

152.165 - OAB:, GILSON SANTONI FILHO - OAB:217967, JOSÉ WALTER 

FERREIRA JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091688 Nr: 6893-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENISSE CRISTINA FERRARETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1215431 Nr: 10060-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL, GILMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIRA BULHÕES PERRUPATO, MANOEL 

FRANCISCO VELLOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:56443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLADIA BULHÕES 

PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557/MT

 Vistos.

A embargada requereu a expedição de alvará para levantamento dos 

valores que se encontram depositados nestes autos.

Considerando os termos do acordo entabulado entre as partes nos autos 

da execução, bem como a sentença homologatória de p. 168, 

complementada à p. 185 daqueles autos, defiro o pedido de levantamento 

dos valores.

Expeça-se alvará como requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1032127 Nr: 37788-20.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133/MT, FERNANDO AUGUSTO F. DE FIGUEIREDO - OAB:7627 

- A/MT

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico contra Maria Elisa de Oliveira Noethen.

As partes apresentaram os termos do acordo para homologação (p. 

922/924).

É o relatório. Decido.
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As partes informaram que entabularam acordo extrajudicial, colacionando 

nos autos para homologação.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Custas, despesas processuais remanescentes e honorários advocatícios 

na forma pactuada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 851914 Nr: 54821-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE 

SECURITIZAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OWALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR, JUDITH 

DIAS NOVAES DE REZENDE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Larissa Águida Vilela 

Pereira - OAB/MT 9.196 - OAB:, JAIRO CORREA FERREIRA JUNIOR - 

OAB:209.508, LUÍZ PAULO SERPA - OAB:118.942, SIMONE APARECIDA 

FERREIRA - OAB:279.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811, Rita de Cássia Levanti Aleixes - OAB:4.683 - 

OAB/MT, RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - OAB:4683/MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Cibrasec 

Companhia Brasileira de Securitização em desfavor de Oswaldo Pereira 

Ribeiro Junior e Judith Novaes de Rezende Ribeiro.

As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p. 452/456).

 É o relatório. Decido

As partes informaram que entabularam acordo extrajudicial, colacionando 

nos autos para homologação.

Assim, tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, HOMOLOGO O ACORDO para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil.

Custas, despesas processuais remanescentes e honorários advocatícios 

na forma pactuada.

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as cautelas legais.

P. R. I. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886661 Nr: 21021-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO OLIVEIRA LEITE, ANA MARIA PEREIRA DOS 

SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785, KÁSSIA 

RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18.002-A OAB/MT, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1064919 Nr: 53135-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIRA BULHÕES PERRUPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCISCO VELLOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12.678-A, WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI - 

OAB:14557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ELIAS - 

OAB:77.115/SP

 Vistos.

Considerando a existência de valores depositados aos autos de embargos 

de terceiro n. 10060-33.2017.8.11.0041 - código 1215431, conforme 

certificado pela gestora judicial naquele processo, bem como a sentença 

homologatória de p. 168, complementada à p. 185, defiro o pedido de p. 

206/207.

Expeça-se alvará como requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1115073 Nr: 16703-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO AUGUSTO WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURECI CORREA MARQUES, MARIA 

FERNANDA CORREA MARQUES, ADALCI FERREIRA DIAS, DANIEL 

ARANTES MARQUES, MARIA EDUARDA CORREA MARQUES, FLÁVIA 

ARANTES MARQUES, FABIANO ARANTES MARQUES, DANIELA 

ARANTES MARQUES, FLÁVIA ROBERTA ARANTES MARQUES QUEROBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLAINY MARIA ARAUJO 

LOPES GARCIA - OAB:20.532/MT, ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18.513/MT, ROSANIA SOUSA OLIVEIRA. - OAB:18.513

 Com estas considerações, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, reconheço a ausência de interesse de agir ante a 

inadequação da via, e julgo extinto o feito sem resolução de mérito.Custas 

e despesas processuais pelo autor, assim como honorários advocatícios 

de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos dos artigos 82, §2º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de 

março de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1142552 Nr: 28539-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRANSPORTE E 

SERVIÇOS LTDA ME, JEAN MANOEL GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - 

SANTA BARBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO PERES BANDEIRA - 

OAB:17523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10.579/MT, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O

 Vistos.

A carta precatória destinada à inquisição da testemunha arrolada pela ré 

foi devolvida, por não estar devidamente instruída. Posteriormente, a ré foi 

intimada a fazer nova distribuição da carta precatória, mas se manteve 

inerte.

Assim, diante da preclusão e desinteresse na produção da prova, declaro 

encerrada a instrução.

Intimem-se as partes para oferecimento das alegações finais, no prazo 

individual e sucessivo de 15 dias, iniciando pela autora.

Após, concluso para sentença.
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Cuiabá, 16 de março de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 34732 Nr: 2819-09.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DICASA- Suinos e Derivados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAKAIRI DISTRIBUIDORA DE FRIOS E 

LATICÍNIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, GEÇELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA - 

OAB:18.315, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT, MARCELO 

ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15.935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o esta 

execução.Expeça-se Certidão de Crédito.Ante o sigilo do documento de p. 

348/349, arquive-se em pasta própria.Custas e despesas processuais 

pela exequente.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 105318 Nr: 17716-66.2002.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA AUXILIADORA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT, ANTÔNIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SILMA BARROSO - 

OAB:9.068/MT

 DECISÃO

 A sentença de p. 188/206 determinou a liberação dos valores 

consignados em favor da instituição financeira e ainda condenou a autora 

ao pagamento das diferenças, cujos valores exatos devem ser apurados 

mediante liquidação de sentença.

Referida sentença foi mantida pelas instâncias superiores, já que houve 

alteração apenas no que concerne à aplicação do índice TR de correção e 

redistribuição do ônus da sucumbência.

 A autora Marcia Auxiliadora de Campos requereu a expedição de alvará 

judicial para liberação dos valores consignados e vinculados a estes 

autos.

Intimado, o Banco de Crédito Nacional manifestou concordância ao pedido 

de liberação dos valores, eis que a discussão que existia entre as partes 

no presente feito já foi sanada extrajudicialmente.

 Desta forma, expeça-se alvará como requerido (p. 519).

Após, arquive-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 390806 Nr: 26158-74.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON ARAUJO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, FERNANDA DE PAULA GIACOMINI 

SOUZA - OAB:17.627/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVARETTO - OAB:15606

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

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

 Vistos etc.

O perito nomeado declinou da nomeação. Portanto, nomeio em 

substituição, como perita do Juízo, a Dra. Mairy Noce Brasil, com endereço 

profissional na Rua G, n. 10, Bairro Miguel Sutil, Cuiabá MT, telefone: 65 

3052-3072, 3642-3020, a qual deverá responder os quesitos formulados 

pelas partes e os quesitos do Juízo, quais sejam: I. Se a parte autora foi 

acometida de invalidez permanente? II. Se há nexo de causalidade entre a 

invalidez permanente e o acidente automobilístico sofrido? III. Se a 

invalidez permanente é de natureza total ou parcial? IV. Na hipótese de 

invalidez permanente parcial, qual o grau de invalidez suportado, 

tomando-se em conta o disposto pelo artigo 3º, parágrafo 1º, incisos I e II, 

da Lei n. 6.194/74 e o anexo do diploma legal?

Intime-se a perita para cumprir ao encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso.

Intimem-se as partes para apresentarem seus quesitos e indicar 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo.

Cumpram-se as determinações acima.

 Após, solicite-se a perita nomeada data e local para o início da perícia.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 812436 Nr: 18928-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL), AOTORY DA SILVA 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E DA SILVA EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

O procedimento de desconsideração da personalidade jurídica requerido 

pelo exequente deve atender o art.795, §4º do CPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, desentranhe-se a petição de p.199/201 entregando ao 

peticionante, que deverá distribuí-lo nos termos do Título III, Capítulo IV, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 17 de março de 2019.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819303 Nr: 25575-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIR SANTANA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:MT/ 13.548, ELMIR DIAS VIRMIEIRO - OAB:11767/MT, 

LOIDE SANTANA PESSOA BOMBASSARO - OAB:15187/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LADISLAU RAMOS - 

OAB:0603-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que se 

manifeste e requeira o que entender por direito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do feito.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824358 Nr: 30420-28.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA FERNANDA RIBEIRO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNERARIA DOM BOSCO LTDA, JOSE LUIS 

DA SILVA, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A, SILZOMAR PEREIRA 

BEJARANO - OAB:15.199, SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - 

OAB:15199

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)MARIA LUIZA 

ALAMINO BELLICANTA , solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 471118 Nr: 6636-81.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDICEIA NILZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTI E S/ 

MULHER, MARIA DO CARMO CAVALCANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024

 Vistos.

Reitera-se oficio a Central de mandados solicitando informações acerca 

do cumprimento do mandado n° 508766, devendo constar que a não 

devolução do mandado devidamente cumprido, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acarretara na instauração do procedimento cabível.

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740369 Nr: 37078-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GUALBERTO ABIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSITA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, passo a impulsionar o presente 

feito com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar 

o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco)dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Ana Maria Rosa Locatelli

Analist Judiciaria

matrícula 21804

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 872300 Nr: 11266-87.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EPAMINONDAS ROCHA OURIQUES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417/A

 Vistos

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como que não restou tentada a intimação da parte autora no 

endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com 

AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para que 

compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito 

de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade 

de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

 Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, determino que 

seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma 

finalidade descrita no parágrafo anterior.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1162983 Nr: 37176-48.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSÉ GALERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A, HSBC SEGUROS 

(BRASIL) S/A

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

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11.846-B/MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:98.709/SP, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES. - 

OAB:98.709

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que em sua contestação, o banco réu 

requereu a denunciação à lide do advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo, 

pedido ainda não analisado.

Em sua defesa, o réu argumenta que o denunciado teria recebido da 

Assembleia Legislativa os valores relativos ao contrato de seguro 

intermediado pelo autor. Juntou documentos de p. 402/536.

 Em réplica, o autor se opôs ao requerimento de denunciação à lide.

Como é cediço, dispõe o art. 125, inc. II, do CPC/2015 que a denunciação à 

lide é admissível àquele que estiver obrigado por lei ou por contrato a 

indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem perder a demanda.

 Além disso, sabe-se que “o advogado é responsável pelos atos que, no 

exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”, a teor do art. 32 da Lei 

8.906/1994.

 Pois bem! Em detida análise dos autos verifico a existência de relação 

contratual entre o denunciado e o banco réu, eis que por muitos anos 

patrocinou causas em que a instituição financeira figurava como parte, 

como se denota do substabelecimento de p. 449/450.

 Assim, diante da informação de que o patrono teria recebido valores da 

Assembleia Legislativa a título de pagamento pelo contrato intermediado 

pelo autor, cabível o deferimento do pedido.

 Posto isso, CHAMO O FEITO A ORDEM e DEFIRO a denunciação à lide do 

advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo.

Retifique-se a autuação do feito, fazendo constar o denunciado.
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 Cite-se o litisdenunciado, nos termos legais.

 Apresentada defesa, vistas às partes, com prazo comum de 15 (quinze) 

dias, para se manifestarem, caso queiram.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012700-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MOTA GAUDENCIO DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EWERTON JOSE CARVALHO OAB - MT26339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO ELEITORAL DA UNIMED CUIABÁ - ELEIÇÕES UNIMED CUIABÁ 

DE 20/03/2020 (REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1012700-84.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação declaratória de elegibilidade com pedido de tutela cautelar em 

caráter antecedente proposta por Felipe Mota Gaudencio de Brito em 

desfavor da Comissão Eleitoral da Unimed Cuiabá – Eleições Unimed 

Cuiabá de 20/03/2020 e da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho 

Médico. O autor afirma que embora tenha entregue todos os documentos 

necessários e encontrar-se apto para concorrer à eleição para o cargo de 

Conselheiro Fiscal da Cooperativa de Médicos Unimed Cuiabá, o registro 

de sua candidatura foi indeferido pela Comissão Eleitoral da Unimed 

Cuiabá, que argumentou a não entrega de certidões e que, sendo o autor 

sócio administrador de uma empresa, está vedada sua participação. 

Pretende, liminarmente, a declaração de validade das certidões 

apresentadas à Comissão Eleitoral da Unimed, bem como declaração de 

que sua situação de candidato não se enquadra nas condições de 

inelegibilidade dispostas na Lei n. 5764/71, encontrando-se na condição 

de candidato elegível e, portanto, autorizado a disputar as eleições para o 

cargo de Conselheiro Fiscal da Cooperativa de Médicos Unimed Cuiabá. É 

o necessário. Decido. Para a concessão da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário o preenchimento concomitante dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o assunto ensinam os professores Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A tutela 

provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob 

pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser 

removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é 

preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência 

quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do 

direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 313.) Analisando os autos, verifica-se que o autor 

apresentou o Protocolo de Entrega de Requerimento de Inscrição e 

Documentos, o qual comprova a entrega dos documentos necessários ao 

registro de sua candidatura para o cargo de Conselheiro Fiscal nas 

eleições previstas para ocorrer no próximo dia 20 de março, inclusive as 

certidões cível e criminal da Justiça Estadual e Federal, ambas de Primeiro 

e Segundo Graus (Id n. 30413730). Entretanto, verifica-se da 3ª Ata da 

Reunião da Comissão Eleitoral (Id n. 30413732) que o motivo do 

indeferimento da candidatura do autor não se resume à ausência de 

documentos, mas também ao fato de o mesmo ser sócio administrador da 

empresa Gastrovideo Prestadora de Serviços Médicos e Comércio de 

Material Hospitalar Ltda., inscrita no CNPJ n. 18.012.381/0001-94. De 

acordo com o Regulamento Eleitoral da Comissão Eleitoral – Eleições 

Unimed Cuiabá de 20/03/2020, os requerimentos de registro das 

candidaturas para os cargos deverão observar o disposto no Estatuto 

Social e Regimento Interno da Unimed Cuiabá, os quais preveem que o 

candidato não pode pertencer à quadro diretivo de pessoa jurídica 

prestadora de serviços. Vejamos: “Art. 5º - São elegíveis para o cargo de 

que trata o art. 2º deste Regulamento das Eleições, aqueles Cooperados 

que preencham os requisitos estatutários e regimentais, e: (...) VII - não 

pertençam ao quadro diretivo de sindicatos de classe, Associação Médica 

de Mato Grosso, Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato 

Grosso ou de pessoa jurídica prestadora de serviços pelo menos até 60 

(sessenta) dias antes da data das eleições...” (Id n. 30414342. Negritei.) 

Observa-se que a vedação está prevista no Regimento Interno e no art. 

84, V do Estatuto Social da Unimed Cuiabá, inexistindo notícias de 

impugnação ao Regulamento, datado de 04 de fevereiro de 2020, no que 

diz respeito à questionada vedação. À priori, as regras do Regulamento 

são vinculantes ao estabelecer direitos e deveres daqueles que 

pretendem participar das eleições. Também é importante mencionar que o 

deferimento do registro dos demais candidatos sócios de pessoas 

jurídicas está pautado no fato de os mesmos serem apenas sócios 

cotistas e, portanto, não desempenharem função administrativa/diretiva. À 

par destas considerações, nesta análise de cognição sumária, não 

existem e elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, 

pois, como é cediço, para a concessão da tutela provisória de urgência 

faz-se imprescindível a existência cumulada dos requisitos. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA 

LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão 

da medida antecipatória se condiciona à existência de probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Considerando que a Agravante possui outros apontamentos nos 

cadastros de proteção ao crédito que são originários de credores 

diversos, inexiste perigo da demora de modo a possibilitar a concessão da 

liminar em sede de tutela de urgência.” CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, 

Publicado no DJE 16/08/2018) Com estes fundamentos, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Deixo de determinar o 

aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, 

haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos completamente 

apresentados. Cite-se a parte ré para apresentar defesa, no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013481-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELLE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1013481-43.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

ANDRIELLE RODRIGUES DOS SANTOS propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 16 de dezembro 

de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda, necessidade de adequação do valor da causa, 

arguindo as preliminares de falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, ausência de nexo 

causal, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. 

Impugnação à contestação apresentada. Intimadas, a ré manifestou 

desinteresse na produção de provas, enquanto a autora se limitou a 

concorda com a avaliação médica realizada na Central de Conciliação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ANDRIELLE 

RODRIGUES DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS. Preliminares Indefiro o pedido de inclusão da 

Seguradora Líder como representante processual, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito 

a preliminar de adequação do valor da causa, eis que em ações de 

cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor 

exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim 

como ocorre nas demandas em que se busca indenização por dano moral, 

a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. A seguradora ré 

alegou a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir ante 

a ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro inferior esquerdo computada em 50% (ID 

22999992). Neste caso, para a perda de mobilidade do membro inferior o 

percentual é de 70%. Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4,725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ANDRIELLE RODRIGUES DOS SANTOS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar 

à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 4,725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005638-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JOAQUIM FERREIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTINHO RAMOS DE ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da determinação contida na Portaria-Conjunta n. 247, de 16 

de março de 2020, redesigno a audiência de conciliação para o dia 30 de 

junho de 2020, às 17h30min. Intimem-se as partes nos moldes já 

ordenados. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010657-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MONIKA BOTELHO DE OLIVEIRA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA LUIZ SOARES (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 7 de julho de 2020, às 8h, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - sala 5 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) 

dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação 

deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Citem-se, pessoalmente, com o prazo de 

quinze (15) dias (CPC – Art. 335), os confinantes conhecidos e nominados 

na peça inicial e por edital com o prazo de trinta (30) dias, os interessados 

ausentes incertos e desconhecidos (art. 256). Nomeio Curador aos 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, a douta Defensoria 

Pública Estadual. Por via postal, sejam intimados os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, para manifestação 

sobre eventual interesse na causa, encaminhando-se, a cada ente, cópia 

da petição inicial e dos documentos que a instruíram. Após, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público. Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, 

CPC). Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012600-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELA ALVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 
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CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.7.2020, às 12h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 8 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012601-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SANTANA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.7.2020, às 12h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 8 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012661-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.7.2020, às 13h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 8 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012743-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.7.2020, às 13h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 8 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012652-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANATALIA DA SILVA POICHE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.7.2020, às 13h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 8 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012711-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DAS GRACAS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.7.2020, às 14h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 8 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005147-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016372-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA RUBIA QUEIDA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022248-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE SOUZA MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003751-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO ROSENDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010386-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO COSTA BONAFE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009181-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL APARECIDO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030728-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGISLAINE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004386-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIZA MARIA COELHO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011900-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029160-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002744-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GUIMARAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004184-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030666-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CIBELE DE SOUZA ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026933-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SAMUEL AMORIM SCICHEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037913-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIANE DE CARVALHO BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038292-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026937-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA LARA GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033848-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIGUEIREDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015104-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037529-37.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVEIRA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010159-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020208-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY BENEDITO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019706-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026557-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029695-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte exequente acerca da petição Id. 29827969, com 

prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004821-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011791-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CATILHAINE PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 62 de 994



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034690-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TIAGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012308-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DA CONCEICAO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029265-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO LEONARDO MATOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037853-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA ESPINDOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027583-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FRANCISCO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010730-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLY ALINNE DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027846-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RAMOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005169-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 
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Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023494-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENICIA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010732-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013031-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAUMIRE BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015355-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MENDES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012379-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012378-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO DE SOUSA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026622-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ROMARIO LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002939-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY APARECIDA FERRAZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com 

a advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 
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extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Após, conclusos para análise do pedido de Id. 26169833. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020541-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE AUXILIADORA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar as 

contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, à 

instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1010, 

do CPC. Expeça-se alvará para levantamento do valor incontroverso, 

conforme conta informada em petição Id. 27468204. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013204-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030687-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CANDIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar as 

contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, à 

instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1010, 

do CPC. Expeça-se alvará para levantamento do valor incontroverso, 

conforme conta informada em petição Id. 29705761. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010736-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Ouça-se a parte contrária acerca da proposta de acordo 

apresentada na petição de Id. 29238235. Após, conclusos. Intime-se.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000679-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VALERIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT16472-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que, encaminhei e-mail ao perito, intimando-o da referida 

decisão.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050660-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ BOTELHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE GAZZIERO DE OLIVEIRA (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 18 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006914-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAUDIO SOARES BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FREIBERG OAB - MT15813-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 31 de Julho de 

2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030093-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 
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pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005136-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001727-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se a parte requerida para cumprimento da decisão proferida 

no agravo de instrumento, aguardando-se, no mais, a realização da 

audiência já designada nos autos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042657-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SANTOS MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003731-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SERGIO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

BRADESCO SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Diante o teor da petição de Id. 24675552, ouça-se o contador judicial. 

Após, intimem-se as partes para se manifestarem. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022166-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERICA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição de Id. 

15309838, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021592-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRSON MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição de Id. 

25519087, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044830-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte executada acerca da petição Id. 29679969, com prazo de 

15 (quinze) dias para manifestação. Decorrido o prazo, conclusos. 

Expeça-se alvará para levantamento do valor incontroverso, conforme 

conta informada em petição Id. 29679969. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019662-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRYDA IZABEL SOUZA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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THIAGO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT25141/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Diante do teor da certidão retro, de que não houve pagamento voluntário 

do débito, no prazo legal, deverão ser acrescidos ao valor principal a 

multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, 

do CPC. Intime-se, pois, a parte exequente para juntar aos autos o valor 

atualizado do débito, com os acréscimos acima, intimando-se, após, a 

parte executada para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de penhora. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035259-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA ROBERTANIA DIAS DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do 

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

impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038087-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES LIDIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do 

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

impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028834-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDVALDO SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do 

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

impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038048-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELCIVONE LEITE DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do 

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

impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033889-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VIEIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição e 

documentos de Id. 28227404, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035038-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Arquive-se o processo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019543-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE DOS SANTOS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do 

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

impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022564-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FAUSTINA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Tendo em vista o teor da petição Id. 29997318, com fulcro no art. 485, § 4º 

, do CPC, ordeno a intimação do réu para se manifestar acerca do pedido 

de desistência da parte requerente, em 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028689-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEDES HELIO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037092-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE PEREIRA REZENDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA OAB - MT4107-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada acerca da petição Id. 27116376, com 

prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Decorrido o prazo, 

conclusos. Expeça-se alvará para levantamento do valor já depositado, 

conforme conta informada em petição Id. 27116376. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022009-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS DORES FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada acerca da petição Id. 27615175, com 

prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Decorrido o prazo, 

conclusos. Expeça-se alvará para levantamento do valor incontroverso, 

conforme conta informada em petição Id. 27615175. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025342-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALVELINA GLORIA DE CAMPOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT15140-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Considerando que neste processo a autora, esposa do Sr. 

Orestes Leque Magalhães, deseja ser indenizada em decorrência da 

suposta omissão da ré no atendimento ofertado ao seu esposo em 

18.4.2015, e que a filha do casal, Mayra Campos Magalhães, ajuizou ação 

idêntica sob n. 1006200-07.2017.8.11.0041, determino sejam os feitos 

associados entres si, a fim de que a instrução seja realizada 

conjuntamente, conforme audiência já determinada naqueles autos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 445997 Nr: 20455-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENCAR FERREIRA DIAS, ALVINO DE SOUZA SILVA, 

CARLOS REINERS, ELIO RAMALHO DOS SANTOS, EUNICE CHAVES DIAS 

ALVES, IRONILDA ALVES DA SILVEIRA LIMA, NILSON ALVES, JOSE 

LAURO LAZZARETTI, JURACY FIGUEIREDO COELHO, LEONIDES SANTO 

OTTONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos...

 Executada a sentença, os exequentes Alvino Souza Filho, Ironilda Alves 

da Silveira Lima, Juraci Figueiredo Coelho, Alencar Ferreira Dias, Nilson 

Alves e Carlos Reiners, celebram acordo com o Banco Bradesco S/A, 

pugnando por sua homologação (fls. 477/480).

Na sequência, o executado comprova o cumprimento do pacto, conforme 

comprovantes de pagamento de fls. 48-492.

 É o relatório.

 Decido.

Não se visualizando indícios de irregularidade no acordo, homologo-o, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto o 

cumprimento de sentença, com fundamento 924, II do CPC, em relação aos 

participantes desta transação, devendo o processo seguir com relação 

aos demais.

Intime-se, pois, a parte exequente para requerer o que entender de direito, 
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no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774793 Nr: 28019-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALI OMAR LAKIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT

 : Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1035380 Nr: 39297-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WALDEMAR MARCONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, ATLANTICO FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP, JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13.604-A

 Vistos,

Diante da determinação contida na Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30 de junho de 2020, às 14h.

Intimem-se as partes nos moldes já ordenados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1092753 Nr: 7388-86.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENILZA CERQUEIRA SEBA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, THALISSON 

GAYVA MORAES - OAB:18846

 Vistos,

Diante da determinação contida na Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

25 de junho de 2020, às 16h.

Intimem-se as partes nos moldes já ordenados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038620 Nr: 40896-57.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA FRANCISQUINI - 

OAB:18351, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS L. RODRIGUES DA 

CUNHA - OAB:14170, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14.169/MT, 

RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14847

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

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 886534 Nr: 20927-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J M S MANUTENÇAO PREDITIVA LTDA ME, JOSE MARIO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253.449/SP

 Vistos,

Diante da determinação contida na Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020, redesigno a audiência de conciliação para o dia 30 de 

junho de 2020, às 17h.

Intimem-se as partes nos moldes já ordenados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927006 Nr: 47661-78.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE JOZA DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS HAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:107.878

 Face a interposição de Recurso de Apelação Adesivo pela parte 

requerente, em conformidade aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e 

do Provimento nº 56/2007 – CGJ, procedo a intimação do advogado da 

parte requerida para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso 

de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 842089 Nr: 46216-59.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETI NUNES, VERA LUCIA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO SOLAR RIVERA, PLAENGE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508, SERGIO DONIZETE NUNES - OAB:2.420-B, VANESSA PAULA 

COSTA - OAB:10.952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

 (...) Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na 

Ação Condenatória para Reparação de Danos Material e Moral c/c 

Obrigação de Fazer proposta por Sérgio Donizeti Nunes e Vera Lúcia 

Ferrari em face do Condomínio Solar Rivera e da Plaenge 

Empreendimentos Ltda, e condeno os autores ao pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no 

art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em virtude, principalmente, da 

importância da causa e do trabalho realizado pelos advogados e do tempo 

exigido para o serviço.Declaro, por fim, extinto o processo com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, intime-se a parte ré para se manifestar.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 867342 Nr: 7445-75.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS, FÁTIMA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVS TRANSPORTES LTDA - ME, VANGUARD 

HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:15145/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, JOSÉ 

CARLOS DAMACENO JUNIOR - OAB:18098, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937/MT

 Vistos,

Diante da determinação contida na Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

25 de junho de 2020, às 14h.

Intimem-se as partes nos moldes já ordenados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079860 Nr: 1439-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO OASIS LTDA - ME, LUCIENE 

COUTO BARBOSA, ENISON BISPO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FELIPPE CORREIA 

LIMA DO AMARAL - OAB:15535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1057830 Nr: 49963-46.2015.811.0041

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT

 Vistos,

Diante da determinação contida na Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

25 de junho de 2020, às 15h.

Intimem-se as partes nos moldes já ordenados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125842 Nr: 21278-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEBRTO REZENDE FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente para apresentar o 

comprovante da diligência, uma vez que, na petição de fls. 98, apenas 

mencionou o documento, sem o juntar aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750592 Nr: 2315-75.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES LUCAS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, GERALDO 

COSTA MARQUES BUMLAI E S/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, EWERSON DUARTE DA COSTA - 

OAB:4.842/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378365 Nr: 14468-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR, ELIZETE MARIA 

RECK, KATHYANE PATRICIA RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória para cumprimento na Comarca 

de Tangará da Serra/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 394379 Nr: 29635-08.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZITA FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA BISPO DE FREITAS, MARCELO 

BISPO DE FREITAS, LAURA RENATA BISPO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B, JOÃO GABRIEL BEZERRA P ESPÓSITO - 

OAB:23778/0, THATIANE ZAITUM CARDOSO - OAB:12.332 / MT

 (...) Diante do exposto, julgo improcedente o pedido na Ação de 

Declaratória de Reconhecimento de Domínio proposta por Elzita Ferreira da 

Costa em face de Fernanda Bispo de Freitas, Marcelo Bispo de Freitas e 

de Laura Renata Bispo de Freitas e declaro extinto o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, condenando a requerente nas custas e despesas 

processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, da 

lei adjetiva, considerando a natureza da causa e o pouco tempo exigido 

para a prestação do serviço, restrito à peça de defesa.Contudo, com 

arrimo no art. 98, § 3º, do CPC, suspendo a condenação imposta à 

requerente.Após o trânsito em julgado da sentença, dê-se baixa, anote-se 

e arquive-se.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 780606 Nr: 34162-95.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGO ALEXANDRE FACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS FERREIRA DE 

SOUSA - OAB:19713/O, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT, THAISSA COSTA FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:15902

 Vistos,

Diante da determinação contida na Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30 de junho de 2020, às 16h.

Intimem-se as partes nos moldes já ordenados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 771891 Nr: 24975-63.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA CONSTRUÇÕES 

PRÉ-FABRICADA SOCIEDADE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA BRANDÃO 

CANÇADO - OAB:14.488/MT, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 (...) Diante do exposto, julgo improcedente o pedido na Ação de 

Indenização Por Danos Materiais e Morais proposta pela Aurora 

Construções Incorporações e Serviços Ltda em face da Santa Maria 

Construções Ltda, e condeno a autora ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação 

profissional e a natureza da causa.Declaro, por sentença, extinto o 

processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 765589 Nr: 18295-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABILIO DAMASCENO FARIAS, ARLINDO WOBETO, 

DELINA ALVES, FANI DE ALMEIDA ASSUMPÇÃO, GESNE JOSÉ DA SILVA, 

GIRLANDA PINTO DE MIRANDA, SEBASTIANA MARIA MARTINS, JOSÉ 

SALVIO EZEQUIEL, IVALDA MARIA XAVIER DA FONSECA, JORGE 

ZAMPRONE SOBRINHO, LUCIENE DA SILVA MOREIRA, MARIA NATALICE 

SOUSA BARROS, MAURICIO BENJAMIN PINTO, LEA MARIA RONDON 

COSTA MARQUES, TARCISIO CARGNIN, VALDIR CAMILO, VALMOR 

TRENTIN, SERAFINA MACHADO DE MACEDO, SEBASTIÃO VARELA DOS 

SANTOS, WALDEMAR ROSAFA ATENSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos

Executada a sentença, os exequentes Gesne Jose da Silva, Abilio 

Damasceno Farias, Girlanda Pinto de Miranda, Delina Alves, Fani de 

Almeida Assumpção, Ivailda Maria Xavier da Fonseca e Arlindo Woberto, 

celebram acordo com o Banco Bradesco S/A, pugnando por sua 

homologação (fls. 993/995).

Na sequência, o executado comprova o cumprimento do pacto, conforme 

comprovantes de pagamento de fls. 996-1003.

 É o relatório.

 Decido.

Não se visualizando indícios de irregularidade no acordo, homologo-o, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto o 

cumprimento de sentença, com fundamento 924, II do CPC, em relação aos 

participantes desta transação, devendo o processo seguir com relação 

aos demais.

Intime-se, pois, a parte exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 736985 Nr: 33444-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARANATA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÃO BRASIL COMERCIAL, SERVIÇOS E 

TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO JONAS FERREIRA - 

OAB:15147/MT, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:11900/MT, ROGER 

SILVANO FREIRE DE BARROS - OAB:14950

 Vistos,

Diante da determinação contida na Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30 de junho de 2020, às 15h.

Intimem-se as partes nos moldes já ordenados.

Intime-se, ainda, a parte requerida para regularizar a representação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1158971 Nr: 35495-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BEATRIZ MULLER, ITA AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLYTOUR FRANCHISING ASSESSORIA E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3.213/MT, CLÁUDIO 

STÁBILE RIBEIRO. - OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:OAB/SP 138.486

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) STEFFANY 

FERREIRA DE CARVALHO, para devolução dos autos nº 

35495-43.2016.811.0041, Protocolo 1158971, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006873-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNERARIA DOM BOSCO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ORERDENGE (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 7 de julho de 2020, às 12h, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - sala 4 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) 
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dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação 

deverá ser feita por todos (art. 334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010301-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ARRUDA DE MIRANDA (REU)

OLETE BENEDITO VENTURA JUNIOR (REU)

YUMIKO HIROSE VENTURA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Despejo com Pedido de Tutela de Urgência 

Antecipada c/c Cobrança de Aluguéis, Demais encargos e Rescisão de 

Contrato” intentada por SABOR CUIABÁ RESTAURANTE LTDA - ME, nome 

fantasia “Lagoa Food Park”, pessoa jurídica de direito privado, qualificada 

nos autos, em face de OLETE BENEDITO VENTURA JUNIOR, EDUARDO 

ARRUDA DE MIRANDA e YUMIKO HIROSE VENTURA, todos igualmente 

qualificados, na qual se requer, em síntese, ordem judicial que assegure o 

despejo da parte requerida do imóvel explorado pela parte autora. O autor 

relata ter firmado Instrumento Particular de Cessão e Locação de Espaço 

Comercial – Box de Uso Comercial – BUC número 10”, localizado no Lagoa 

Food Park, no qual ficou estabelecido que os requeridos pagariam o 

aluguel, a taxa de serviço e demais encargos, que não vêm sendo 

honrados pelos locatários, sem justificativa, perfazendo uma dívida no 

valor de R$ 67.256,00 (sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e seis 

reais). Enfatiza que o terceiro requerido é fiador no contrato e pede a 

concessão da liminar, a fim de que seja expedido mandado de despejo 

para desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. Em decisão primeira foi ordenada 

emenda à inicial, a fim de que a autora efetuasse o recolhimento das 

custas, o que foi cumprido. É o relatório. Decido. Recebo a emenda à 

inicial. De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo 

Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida liminarmente 

(art. 300, § 2º, CPC). Em regra, a possibilidade de concessão liminar para 

desocupação em 15 dias do imóvel locado, providência típica da ação de 

despejo, independe da audiência da parte contrária, desde que prestada a 

caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e tendo como 

fundamento a falta de pagamento dos aluguéis no vencimento, estando 

contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 

n. 8.245/91, conforme estabelece o art. 59, § 1º, IX, da referida lei. 

Infere-se, pois, que, para se deferir a liminar de despejo o contrato de 

locação deve estar desprovido de garantias e o locador precisa prestar 

caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel. No caso dos autos, o 

contrato possui como garantia o fiador Yumiko Hirose Ventura que, 

todavia, também está sendo demandado, certamente porque não garantiu 

a dívida, cabendo ponderar, sobre a exigência da caução, neste caso em 

particular, que os locatários já não vêm pagando os aluguéis desde 

outubro de 2019, fora outras pendências anteriores, como se observa da 

documentação contida os autos, portanto há mais de cinco meses da 

propositura da ação, acarretando ao credor/locador um prejuízo maior que 

o valor da caução prevista no art. 59, de modo que a aludida condição 

para viabilizar a prestação jurisdicional célere mostra-se injusta, pois seria 

penalizar ainda mais o credor que já vem suportando enorme prejuízo. 

Nesse sentido já se posicionaram os tribunais pátrios, inclusive para 

conceber a utilização dos créditos da locação como forma de cumprimento 

da exigência prevista no art. 59, §1º, da Lei n. 8.245/91, consoante 

arestos a baixo transcritos: “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO. INCIDÊNIA DO ARTIGO 59, §1º, DA LEI 8.045/91. UTILIZAÇÃO 

DE VALORES ALEGADAMENTE INADIMPLIDOS COMO GARANTIA. 

POSSIBILIDADE. Viável a utilização dos créditos decorrentes da própria 

locação como forma de preenchimento do requisito exigido pelo artigo 59, 

§ 1º, da Lei 8.245/91 – caução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 

(TJRS - Agravo de Instrumento n. 70080729924 – 10ª Câmara Cível, Rel. 

Ana Beatriz Iser, j. 27.3.2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - 

LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS - DEFERIMENTO. - Conforme 

dispõe o art. 59, da Lei n. 8.245/1991, cabe o despejo liminar, em caso de 

inadimplemento de alugueis, se o contrato for desprovido de garantias. - 

Verificando-se que o contrato de locação efetivamente se encontra 

desprovido de garantias, deve ser concedida a liminar de despejo 

mediante caução.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv n. 

1.0000.18.125338-6/001 – 14ª Câmara Cível, j. 22.8.2019, p. 23.8.2019) 

Desta feita, observada a dispensa da caução somada à documentação 

contida nos autos, em especial o “Instrumento Particular de Cessão e 

Locação de Espaço Comercial – Box de Uso Comercial”, fica evidente a 

probabilidade do direito invocado. No mesmo rumo, há que se considerar 

que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se vislumbra 

na própria permanência do inadimplemento, que redundará em aumento do 

prejuízo já suportado pela parte requerente em razão do não recebimento 

dos aluguéis há mais de 5 (cinco) meses e, ainda, pela ocupação do 

imóvel sem a manutenção do bem. Além do que, os requeridos ainda terão 

a oportunidade de efetuarem o depósito judicial dos valores devidos, 

conforme estipula o art. 59, § 3º, da Lei n. 8.245/91, evitando, assim, 

prejuízos, o que evidencia a reversibilidade da medida, no que atende o 

disposto no art. 300, § 3º, do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido de 

tutela provisória de urgência, a fim de determinar que os requeridos 

desocupem o imóvel o prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

caução, podendo, dentro desse prazo, contado a partir da citação, 

independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos, nos termos do art. 59, § 3º e na forma do 

art. 62, II, ambos da Lei 8.245/91. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de 

conciliação requerida pela parte autora, designada para o dia 7 de julho de 

2020, às 10h30min, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - sala 5 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Cientifiquem-se, 

também, os eventuais sublocatários ocupantes do imóvel, que poderão 

intervir no processo como assistentes (art. 59, § 2º, da Lei n.º 8.245/ 91). 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1033001-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ULISSES PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT18019-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER MONAER OU MONTAER (REU)

I C PENEDO FREITAS COMERCIO - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Trata-se de Ação de Usucapião de Bens Móveis com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Ulisses Pedro da Silva em desfavor de I. 

C. Penedo Freitas Comércio-ME e Walter Monaer ou Montaer, pelos fatos e 

fundamentos expostos na peça primeira. Depois de concedida a tutela de 

urgência e de expedido ofício ao DETRAN - Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso para cumprimento da ordem, o autor 

emenda a inicial alterando o pedido e o polo passivo da lide para "Ação de 

Reparação de Danos" contra o DETRAN. De acordo com o art. 329, do 

CPC, é perfeitamente cabível a emenda, sem o consentimento do réu, 

quando ele ainda não foi citado, como neste caso. Portanto, defiro o 

pedido e, considerando a inclusão de ente público na demanda, este juízo 

carece de competência para processar e julgar o feito, impondo-se a 

redistribuição do feito à uma das Varas de Fazenda Pública desta 

Comarca, o que ora determino. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019037-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANI ZAMINHAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA A M FANAIA OAB - MT10439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. I) Diante da manifestação da parte autora de que não foi 

cientificada da audiência, em decorrência da renúncia da advogada 

anteriormente constituída, que não informou acerca da data do referido 

ato, o que foi comprovado nos autos, determino a renovação do ato 

conciliatório, a ser realizado em 7 de julho de 2020, às 8h30min, pela 

Central de Conciliação, na sala 6. II) Sobre o pedido contido em Id. 

19859487, determino que a autora especifique quais são as unidades 

consumidoras referentes aos lotes 2, 3, 4 e 5, da 2ª quadra, rua B, 

Condomínio Maranata. Cumprida a providência, intime-se a ré para o 

restabelecimento da energia nas referidas unidades, no prazo de 48 

horas, sob pena de majoração da multa já aplicada, sem prejuízo de outras 

medidas que se fizerem necessárias ao cumprimento da ordem. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012770-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO LANZETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA (REU)

CBL CONSTRUTORA LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Despejo Cumulada Com Cobrança” intentada 

por MARCO LANZETTI, qualificado nos autos, em face de C B L – 

CONSTRUTORA DA BARRA LTDA., pessoa jurídica de direito privado e de 

JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA, igualmente qualificado, na qual se 

requer, em síntese, ordem judicial que assegure o despejo da parte 

requerida do imóvel de sua propriedade. O autor relata ter firmado contrato 

de locação comercial com a parte requerida, referente ao imóvel localizado 

na Avenida Issac Póvoas, n. 1.331, centro, sala 112, 11º andar, Edifício 

Milão, nesta cidade, com vigência a partir de 28.6.1999 que perdurou por 

décadas. Conta que o valor inicial do aluguel era de R$ 500,00, com 

vencimento todo último dia útil de cada mês que, corrigido ao longo dos 

anos, alcançou o valor total de R$ 3.687,00 em 2020 e que não vem sendo 

pago pelos requeridos desde novembro de 2017, assim como as 

despesas de condomínio e IPTU, conforme planilha de débito, o que torna 

justo o despejo pretendido. Pede, assim, a concessão da medida liminar, a 

fim de que seja rescindido o contrato e determinado o despejo imediato, 

com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária. O pedido 

veio instruído com diversos documentos. É o relatório. Decido. De acordo 

com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a 

concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, 

CPC). Em regra, a possibilidade de concessão liminar para desocupação 

em 15 dias do imóvel locado, providência típica da ação de despejo, 

independe da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução 

no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e tendo como fundamento 

a falta de pagamento dos aluguéis no vencimento, estando contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 

8.245/91, conforme estabelece o art. 59, § 1º, IX, da referida lei. Infere-se, 

pois, que, para se deferir a liminar de despejo o contrato de locação deve 

estar desprovido de garantias e o locador precisa prestar caução no valor 

equivalente a 3 meses de aluguel. No caso dos autos, o contrato possui 

como garantia o fiador Jairo Francisco Miotto que, todavia, também está 

sendo demandado, certamente porque não garantiu a dívida, cabendo 

ponderar, sobre a exigência da caução, neste caso em particular, que o 

locatário já não vem pagando os aluguéis e demais encargos desde 

novembro de 2017, como se observa da documentação contida os autos, 

portanto há mais de dois anos da propositura da ação. Some-se a isso o 

fato de ter deixado de liquidar o IPTU e a taxa de condomínio, o que, sem 

dúvida, ocasionou ao credor/locador um prejuízo maior que o valor da 

caução prevista no art. 59, de modo que a aludida condição para viabilizar 

a prestação jurisdicional célere mostra-se injusta, pois seria penalizar 

ainda mais o credor que já vem suportando enorme prejuízo. Nesse 

sentido já se posicionaram os tribunais pátrios, inclusive para conceber a 

utilização dos créditos da locação como forma de cumprimento da 

exigência prevista no art. 59, §1º, da Lei n. 8.245/91, consoante arestos a 

baixo transcritos: “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. 

DESPEJO LIMINAR. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. INCIDÊNIA 

DO ARTIGO 59, §1º, DA LEI 8.045/91. UTILIZAÇÃO DE VALORES 

ALEGADAMENTE INADIMPLIDOS COMO GARANTIA. POSSIBILIDADE. 

Viável a utilização dos créditos decorrentes da própria locação como 

forma de preenchimento do requisito exigido pelo artigo 59, § 1º, da Lei 

8.245/91 – caução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJRS - 

Agravo de Instrumento n. 70080729924 – 10ª Câmara Cível, Rel. Ana 

Beatriz Iser, j. 27.3.2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - 

LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS - DEFERIMENTO. - Conforme 

dispõe o art. 59, da Lei n. 8.245/1991, cabe o despejo liminar, em caso de 

inadimplemento de alugueis, se o contrato for desprovido de garantias. - 

Verificando-se que o contrato de locação efetivamente se encontra 

desprovido de garantias, deve ser concedida a liminar de despejo 

mediante caução.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv n. 

1.0000.18.125338-6/001 – 14ª Câmara Cível, j. 22.8.2019, p. 23.8.2019) 

Desta feita, observada a dispensa da caução somada à documentação 

contida nos autos, em especial o “Contrato de Locação”, fica evidente a 

probabilidade do direito invocado. No mesmo rumo, há que se considerar 

que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se vislumbra 

na própria permanência do inadimplemento, que redundará em aumento do 

prejuízo já suportado pela parte requerente em razão do não recebimento 

dos aluguéis há mais de 2 anos; do acúmulo de faturas não pagas de IPTU 

e de condomínio, ainda, pela ocupação do imóvel sem a manutenção do 

bem. Além do que, os requeridos ainda terão a oportunidade de efetuar o 

depósito judicial dos valores devidos, conforme estipula o art. 59, § 3º, da 

Lei n. 8.245/91, evitando, assim, prejuízos, o que evidencia a 

reversibilidade da medida, no que atende o disposto no art. 300, § 3º, do 

CPC. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a 

fim de determinar que os requeridos desocupem o imóvel o prazo de 15 
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(quinze) dias, independentemente de caução, ficando rescindido o 

contrato, podendo, dentro desse prazo, contado a partir da citação, 

independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos, nos termos do art. 59, § 3º e na forma do 

art. 62, II, ambos da Lei 8.245/91. Intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Deixo de determinar a audiência 

prevista no art. 334 do CPC pela incompatibilidade com o disposto nos 

citados artigos. Cientifiquem-se, também, os eventuais sublocatários 

ocupantes do imóvel, que poderão intervir no processo como assistentes 

(art. 59, § 2º, da Lei n.º 8.245/ 91). Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006504-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIMAR JOSE BRUSTOLIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZORTEA CONSTRUCOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos 1006504-98.2020.8.11.0041 JUSSIMAR JOSÉ BRUSTOLIN, pessoa 

física devidamente qualificada nos autos, ajuizou Ação de Reparação de 

Danos c/c tutela de urgência, contra ZORTEA CONSTRUÇÕES LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado devidamente qualificada nos autos, por 

meio da qual alega, em síntese, ter contratado a fabricação e montagem de 

estrutura pré-moldada de um galpão com pé direito de 8 metros, 10 metros 

de vão livre e 20 metros de comprimento, para receber estrutura de aço 

zincada, com mezanino medindo 5 metros por 11,70 metros, com duas 

lajes de concreto aparente, acumulando 278,65 m² de edificação na área 

de propriedade do autor. Esclarece que a obra teve uma expectativa de 

conclusão em 24 meses, mas que, por problemas em sua execução, só foi 

concluída em 10.5.2000, tendo começado o imbróglio que justifica a lide em 

2001, quando a estrutura edificada começou a apresentar rachaduras 

consideráveis, dando ensejo de deficiência na estrutura construída, com 

danificações na rede de água e esgoto. O Autor diz terem sido muitos os 

esforços na tentativa de uma solução amigável, só tendo conseguido que 

prepostos da ré comparecessem ao imóvel em 2015, porém, sem sucesso 

na pretensão de conseguir que ela assumisse a responsabilidade pelos 

defeitos construtivos de sua prestação de serviços. Com suporte no 

Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, pede, em sede de 

tutela provisória de urgência, a produção antecipada de prova pericial e 

determinação para que a demandada custeie o valor do aluguel que vem 

arcando atualmente e, no mérito, que sejam julgados procedentes os 

pedidos de reparação dos danos causados em seu patrimônio e dos 

danos morais, além das verbas de sucumbência. Ao sustentar a 

inocorrência de prescrição, sustenta que os vícios construtivos aparentes 

surgiram em julho de 2001, data em que tomou conhecimento das 

anomalias e noticiou a ré, invoca a regra disposta no art. 177 do Código 

Civil de 1916 e a Súmula 194 do Superior Tribunal de Justiça, que falam em 

prazo de 20 anos para a prescrição da ação para obter, do construtor, 

indenização por defeitos da obra, alertando que não deve ser confundido 

com o prazo de garantia de 5 anos, previsto no art. 1.245 do código 

revogado. É o relatório. Decido. Cuida-se, conforme observa a própria 

parte autora, de pretensão indenizatória proposta contra a empresa 

construtora da estrutura pré-moldada, com base em defeitos da obra. 

Assim, considerando que os defeitos ou vícios construtivos aparentes, 

ensejadores da presente ação, surgiram em julho de 2001, não cabe mais 

falar no prazo prescricional vintenário, previsto no antigo código civil, e 

sim no prazo previsto no art. 205 do atual Código Civil, que fixa em dez 

anos o maio prazo prescricional da lei substantiva. No caso em tela, 

impõe-se observar o que estabelece o art. 2.028, das disposições finais e 

transitórias do Código Civil: “Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, 

quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, 

já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei 

revogada.” Esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. DEFEITOS DA CONSTRUÇÃO. 

PRAZO DE GARANTIA E PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo 

Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar 

individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte 

recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, 

suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Apresentados os 

defeitos de construção no período de garantia de cinco anos, prescreve 

em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito na 

obra, na vigência do Código Civil de 1916, e em dez anos, na vigência do 

Código Civil de 2002, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 

do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno desprovido.” (destaquei – STJ, 

AgInt no AREsp 495031 / RJ, 4ª Turma, Min. Lázaro Guimarães, 19.6.2018, 

DJE 26.6.2018) Assim, considerando que o atual Código Civil reduziu de 20 

para 10 anos o prazo prescricional máximo e que o referido diploma legal 

entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003, verifica-se que, na contagem do 

prazo pelo código velho, ainda não havia transcorrido mais da metade do 

tempo nela estabelecido – em verdade não havia transcorrido nem 2 (dois) 

anos do total de 20 (vinte) anos – o que implica dizer que o prazo 

prescricional a ser observado é o da lei atual. Com efeito, contando-se o 

prazo prescricional a partir da vigência do Código Civil de 2002 e não do 

fato gerador (surgimento dos vícios aparentes), mais benéfico ao autor, 

conclui-se que o prazo para o ajuizamento da ação se esgotou em 11 de 

janeiro de 2013, dez anos depois, de modo que, tendo a ação sido 

ajuizada apenas agora, em 14 de fevereiro de 2020, inegável é o 

reconhecimento da prescrição. Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, II, do Código de Processo Civil, reconheço a prescrição da ação e 

declaro, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, 

condenando o autor ao pagamento das despesas processuais, mas 

suspendendo a exigibilidade dessa obrigação, com fundamento no art. 98, 

§ 3º, do Código de Processo Civil, deferindo, assim, os benefícios da 

gratuidade da justiça, com base na declaração de hipossuficiência do 

autor. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. JONES GATTASS 

DIAS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030668-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELISMAR MORAES DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT15109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1030668-35.2017.8.11.0041 Ação de Liquidação de Sentença 

Requerente: Celismar Moraes dos Reis Requerida: Ympactus Comercial 

Ltda – Telexfree CELISMAR MORAES DOS REIS, pessoa física 

devidamente qualificada nos autos, propôs Ação de Liquidação de 

Sentença em face da YMPACTUS COMERCIAL LTDA – TELEXFREE, 

pessoa jurídica de direito privado devidamente qualificada nos autos, 

alegando, em síntese, depois de pleitear a gratuidade da justiça e de 

sustentar a competência territorial da demanda, que nos dias 

especificados na petição inicial pagou valores num total de R$ 53.035,75 à 

demandada, por meio de boletos bancários em favor da conta bancária da 

empresa (agência 3195-X, código do cedente 22793-5), a fim de adquirir 

10 (dez) contas Adcentral Family, que foram cadastradas/registradas nos 

loguins “celismarmoraes” distinguidos um do outro pela numeração final, 

no CPF 32491506-20, vindo a adquirir 20 (vinte) contas por meio de 

movimentação interna no próprio sistema da ré, conforme cláusula 2.5.1 

do contrato por ela emitido. Argumenta que todos esses investimentos 

ocorreram antes da decisão judicial que determinou a suspensão das 

atividades da ré, ocorrida em 18 de junho de 2013, nos autos da Ação 

Cautelar Inominada 00055669-76.2013.8.08.001 movida na 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, por haver indícios de prática de pirâmide 

financeira pela Telexfree, o que é defeso em nosso ordenamento jurídico, 

conforme Lei 1.521/51, vez que configura crime contra a economia 

popular. Ressalta que, logo após o bloqueio, o Ministério Público do Estado 

do Acre ajuizou a Ação Civil Pública 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

culminou na prolação da sentença de parcial procedência, ora em 

cumprimento, onde restaram declarados nulos todos os 

contratos/negócios jurídicos firmados entre a Telexfree e os 

consumidores que com ela contrataram, com o consequente 

ressarcimento dos investimentos e bonificações que a empresa prometeu 

a cada um, pela comercialização do serviço Volp (Voice Over Internet 
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Protocol), denominado 99telexfree, condenando-a, assim, a devolver a 

todos os partiners os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável; a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 

Volp 99 Telexfree; a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas Volp 99 Telexfree. Afirma constar da sentença, ainda, 

que os valores restituídos pela ré aos divulgadores deverão ser 

atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de 

Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o 

caso, mais juros legais desde a citação, e que todos esses valores devem 

ser apurados em liquidação de sentença. Informa que a atualização 

efetuada por meio do sítio do Tribunal de Justiça do Acre aponta que o seu 

crédito gira em torno de R$ 98.824,86, sustenta a necessidade de 

liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código Civil, junta 

documentos para comprovação do vínculo e pede que a demandada 

apresente todas as informações do sistema Back Office contendo os 

dados da vinculação entre as partes, para fim de pagamento do valor 

investido, na importância acima atualizada, mais os juros legais e 

honorários advocatícios; assim como que seja a empresa incluída no 

cadastro de inadimplentes. Houve o deferimento da gratuidade da justiça e 

a determinação de intimação da ré para apresentar contestação sobre o 

requerimento de liquidação de sentença no prazo legal previsto no art. 511 

do Código de Processo Civil, assim como a determinação à ré para que 

exiba os documentos solicitados no prazo legal, nos termos do art. 524, §§ 

4º e 5º, do CPC. A empresa ré foi devidamente citada por correio e não 

contestou. A parte autora pugna pela declaração e revelia, com a 

consequente expedição de certidão de crédito em seu favor e de ofício ao 

r. juízo dos autos 0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco-AC), a fim de que seja realizada transferência bancária dos 

valores penhorados para a conta informada nos autos. É o relatório. 

Decido. Infere-se do sucinto relatório e se confere nos autos que a 

determinação judicial foi a de liquidação pelo procedimento comum, 

previsto no art. 511 da lei adjetiva, e que a citação da ré se deu em 

conformidade com o disposto no art. 246, I, do Código de Processo Civil, 

ou seja, pelo correio, de modo que se mostra legal e regular o ato, apto, 

assim, a gerar seus efeitos. Verifica-se nos autos que, embora 

devidamente citada, a empresa ré não apresentou contestação no prazo 

legal, impondo-se o reconhecimento da revelia com os efeitos dela 

decorrentes, previstos no art. 344 c/c art. 345 do Código de Processo 

Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.” Verifica-se 

não haver nos autos pluralidade de réus, nem se tratar aqui de direitos 

indisponíveis. A petição inicial está acompanhada de documentação que 

atesta o vínculo alegado pela parte autora, consistente em comprovantes 

de pagamentos bancários por meio de boletos à parte ré, em ocasiões e 

de valores distintos, num total de 18 (dezoito) dos 20 (vinte) anunciados, 

numa demonstração inequívoca da verossimilhança dos fatos narrados, 

restando claro o preenchimento dos demais requisitos previstos nos 

incisos III e IV do art. 345 do CPC, de modo a se concluir não se estar aqui 

diante das situações que afastam a aplicação do art. 344 da lei adjetiva. 

Sendo assim, devem operar aqui os efeitos da revelia previstos no art. 

344, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor, notadamente a de que houve aquisição das 20 (vinte) contas 

AdCentral Family, por meio da operação de movimentação interna do 

sistema da ré, depois de pagos o valor total de R$ 53.035,75. O egrégio 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que diversos documentos, que não 

são produzidos ou armazenados exclusivamente no site da empresa 

acionada, podem servir para instrumentalizar a prova inicial mínima, 

necessária ao reconhecimento do vínculo entre as partes, a exemplo de 

respostas de e-mail da empresa, comprovantes de pagamentos de boletos 

relativos à aquisição de back offices, telas de sistema que confirmem a 

ativação desses back offices, extratos e documentos bancários que 

comprovem o recebimento de valores provenientes da empresa 

executada, entre outros (REsp 1.769.279-AC, Min. Raul Araújo, 

3.12.2019). Nesse mesmo sentido vem decidindo o egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA 

MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de liquidação de 

sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu 

vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. 

Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um 

lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, 

mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção 

de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). Considerando 

a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos 

fatos alinhados na exordial. (destaquei – N.U 1003662-41.2017.8.11.0045, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, 

Publicado no DJE 29/01/2020) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

– TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM BASE NA FALTA DE 

PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no 

sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é 

indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem 

o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). II – O art. 397, III do 

CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia 

demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a 

existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso. III - 

Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do 

Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos 

alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de 

Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada. (N.U 

1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Conclui-se, assim, 

devidamente provado o fato que se impunha à parte autora, nos termos do 

art. 509, II, do Código de Processo Civil, qual seja a sua condição de 

credor da parte ré pelos valores por ela recebidos quando da aquisição de 

contas AdCentral Family, todos anteriores 18 de junho de 2013, data de 

suspensão judicial das atividades da empresa ré, no total de R$ 53.035,75 

(cinquenta e três mil e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), que 

devem ser atualizados a partir do efetivo pagamento desse valor, 

acrescido de juros legais desde a citação, ou seja, desde 8 de fevereiro 

de 2018 (ID 11690281), nos termos do art. 231, I, do CPC, com base no 

título judicial, consistente na sentença proferida nos autos 

0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco-AC, amplamente divulgada no site do Tribunal de Justiça do Estado 

do Acre. Ante o exposto, julgo procedente a liquidação de sentença, a fim 

de declarar líquida a condenação imposta nos autos 

0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC) 

em prol da parte autora no valor de R$ 53.035,75 (cinquenta e três mil e 

trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), que devem ser 

atualizados desde a data dos pagamentos por ela efetuados até o efetivo 

pagamento do crédito pela ré, acrescidos de juros legais desde a citação, 

conforme demonstrativo discriminado a ser apresentado pela parte autora, 

em cumprimento ao disposto no art. 524 do Código de Processo Civil, 

observando-se o rito previsto nos artigos 523 e seguintes do diploma legal 

citado. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais, 

deixando de fixar honorários advocatícios em virtude da ausência de 

contencioso. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035998-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIO PEREIRA TERRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 
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(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1035998-76.2018.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Odilio Pereira Terras Executada: Porto Seguro Cia. de Seguros 

Gerais Em cumprimento à sentença, o exequente Odilio Pereira Terras 

requereu a intimação do executado para pagar o débito exequendo de R$ 

5.705,28 (cinco mil, setecentos e cinco reais e vinte e oito centavos). 

Antes de ser intimado, o executado depositou em juízo a quantia de R$ 

6.136,23 (seis mil, cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), 

considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a extinção da 

execução, com o que concordou a parte exequente. É o relatório. Decido. 

Diante do pagamento do débito exequendo, assim se inferindo dos 

documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, ordenando sejam os 

valores transferidos para a conta bancária declinada no Id. 29815374. 

Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006031-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL MARINHO DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1006031-49.2019.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Juvenal Marinho Da Silva Neto Executada: Porto Seguro Cia. de 

Seguros Gerais Em cumprimento à sentença, o exequente Juvenal Marinho 

Da Silva Neto requereu a intimação do executado para pagar o débito 

exequendo de R$ 3.992,92 (três mil, novecentos e noventa e dois reais e 

noventa e dois centavos). Devidamente intimado, o executado depositou 

em juízo a quantia de R$ 3.971,00 (três mil e novecentos e setenta e um 

reais), considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a 

extinção da execução, com o que concordou a parte exequente, a 

despeito da pequena diferença verificada entre o valor cobrado e o 

efetivamente pago. É o relatório. Decido. Diante do pagamento do débito 

exequendo, assim se inferindo dos documentos carreados para o 

processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta a execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 29515691. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003248-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA AMABILE MORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

MENEGUETTI & MORAES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1003248-84.2019.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Sonia Amabile Moro Executadas: Via Varejo S/A – Casas 

Bahia, Zurich Minas Brasil Seguros S.A, Electrolux Do Brasil S/A, Amazon 

Service e Meneguetti e Moraes Ltda Em cumprimento à sentença, a 

exequente Sonia Amabile Moro requereu a intimação dos executados para 

pagarem o débito exequendo de R$ 1.547,42 (hum mil, quinhentos e 

quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) referente aos 

honorários sucumbenciais. Antes de ser intimado, a parte executada 

Electrolux Do Brasil S/A depositou em juízo a quantia de R$ 1.547,42 (hum 

mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), 

considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a extinção da 

execução, com o que concordou a parte exequente. É o relatório. Decido. 

Diante do pagamento do débito exequendo, assim se inferindo dos 

documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, ordenando sejam os 

valores transferidos para a conta bancária declinada no Id. 30162949. 

Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002099-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA MATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIRATINGA CARTORIO SEGUNDO OFICIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1002099-19.2020.8.11.0041 – PJE ANTONIO FRANCISCO 

PEREIRA DA MATTA, pessoa física, qualificado nos autos, propôs ação de 

“Ação de Restauração de Registro Civil”, objetivando a restauração de 

seu registro de nascimento. Relata que ao solicitar segunda via da 

certidão de nascimento junto ao cartório de Guiratinga – MT, cujo ato foi 

registrado no Livro 10, Folha n. 222, n. 3.907 foi informado que a lavratura 

do assento de seu nascimento estava fragmentado, com ausências de 

alguns elementos, motivo pelo qual requer a concessão do pedido, a fim 

de ver restaurada a aludida certidão. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público foi favorável ao deferimento do pleito. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Como se vê do relatório acima, o autor objetiva a 

segunda via da sua certidão de nascimento. A primeira via da sua certidão 

de nascimento de Id. 28151465 comprova a existência de registro de 

nascimento anterior, não se visualizando óbice à restauração pretendida, 

sobretudo pela ausência de proibição legal à inclusão pretendida. Ao 

contrário, o art. 109, da Lei n 6.015/73, prevê a restauração de registro 

civil, com a consequente expedição do documento. Diante do exposto, 

julgo procedente o pedido inicial para determinar a restauração do registro 

de nascimento do requerente, o qual foi originalmente lavrado no Cartório 

de Notas e Registro Civil de Guiratinga – MT, no Livro 10, Folha n. 222, 

Nascimento n. 3.907, o qual registrou o nascimento de Antonio Francisco 

Pereira Da Matta. Para tanto, determino que se expeça Mandado de 

Restauração ao Cartório de Notas e Registro Civil de Guiratinga – MT, para 

que se proceda à restauração do registro de nascimento, devendo o 

mesmo ser instruído com cópia desta sentença e documento de Id. 

28151465, cujo cumprimento deverá ser informado nos autos, com as 

anotações quanto à gratuidade da justiça. Sem custas. Transitada em 

julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. P.I.C. e cientifique-se o 

Ministério Público.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001884-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENETE MARIA DE ALMEIDA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 
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(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. RENETE MARIA DE ALMEIDA MACIEL propôs a presente “Ação de 

Cobrança” em desfavor da UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, objetivando, em síntese, o pagamento dos valores 

despendidos no tratamento recebido no Hospital Sírio Libanês, envolvendo 

honorários médicos, serviços hospitalares e medicamentos, no valor total 

de R$ 104.611,32 (cento e quatro mil, seiscentos e onze reais e trinta e 

dois centavos), pelos fatos e fundamentos a seguir relatados. Relata ter 

aderido ao plano de saúde celebrado entre a Associação dos Docentes 

da UFMT – ADUFMAT e a requerida, com cobertura em todo o território 

nacional, excluindo apenas doenças pré-existentes e que em 2016 

começou a sentir fortes dores no aparelho digestivo, tendo percorrido por 

diversos consultórios médicos desta Capital, porém sem resposta 

conclusiva para o problema. Diz que em virtude disso, submeteu-se a uma 

consulta na cidade de São Paulo/SP, com o médico José Ukemura – CRM 

41502, que concluiu o seu diagnóstico como sendo de tumor na via biliar e 

cisto de colédoco, posteriormente confirmado como cisto de colédoco, 

conforme exames de rotina e cirurgia que diz ter sido um sucesso. Conta 

que ao retornar à Capital solicitou o reembolso das despesas tidas no 

tratamento, o que foi negado pela ré, ao argumento de que não havia 

encaminhamento médico para a realização do procedimento no Hospital 

Sírio Libanês, nem demonstração de que a paciente não tinha condições 

de ser tratada por meio dos serviços próprios ou contratados da Unimed 

Cuiabá. Argumenta que seu quadro de saúde era grave e o procedimento 

cirúrgico necessário e urgente, enfatizando que aqui ou em São Paulo o 

plano deveria ter pago o tratamento, nos moldes das tabelas contratuais. 

Pede, assim, a condenação da ré ao ressarcimento das despesas 

médico-hospitalares até o limite dos valores praticados pela tabela do 

plano contratado e na totalidade dos medicamentos. Com a inicial vieram 

diversos documentos. A audiência de conciliação foi inexitosa. Em 

contestação, a requerida, em preliminar, impuga a gratuidade da justiça, 

sustentando, no mérito, que, além de inexistir encaminhamento médico 

para o Hospital Sírio Libanês, a autora não comprovou a impossibilidade de 

receber o mesmo tratamento em Cuiabá, salientando que a cláusula IX, do 

contrato é clara quanto à exclusão de hospitais que praticam tabelas 

próprias de alto custo. Diz que a operadora do plano não pode arcar com 

o ônus de prestar serviços além daqueles oferecidos, de modo que não 

há falar em danos materiais indenizáveis, mesmo porque o contrato foi 

firmado com observância aos princípios do direito contratual, devendo ser 

respeitados os seus efeitos, sobretudo diante da ausência de prova de 

que somente o aludido hospital e o médico José Jukemura poderiam 

oferecer o tratamento adequado, ônus que lhe competia. Refuta a 

pretendida inversão do ônus da prova e finaliza pugnando pela 

improcedência do pleito. A peça veio acompanhada de documentos. Em 

impugnação, a parte autora refuta os argumentos da ré e reitera o pedido 

de procedência. Em decisão saneadora, houve revogação da justiça 

gratuita, determinando-se às partes a especificação de provas, tendo a ré 

pugnado pelo julgamento antecipado da lide, enquanto que a autora nada 

falou. É o relatório. Decido. O processo comporta o julgamento antecipado 

do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, por 

dispensar a produção de outras provas, além das já reunidas no feito. O 

ponto cerne da controvérsia, como visto acima, reside no apontado direito 

da autora de ser reembolsada nas despesas médicas despendidas com o 

tratamento de saúde recebido em hospital não credenciado ao plano de 

saúde, considerando, para tanto, as alegações da parte ré, de que, por ter 

a autora optado por hospital de alto custo, que utiliza tabela própria, o 

reembolso é inaplicável, nos termos da cláusula IX, do contrato. Para 

melhor compreensão da desavença, oportuno transcrever aqui parte da 

referida cláusula/item contratual, conforme inserido no corpo da peça de 

defesa: Este contrato não prevê a autorização de internações e/ou 

cirurgias em Hospitais que utilizem Tabela Própria – Alto Custo. A despeito 

dessa limitação contratual, em se tratando de relação de consumo, é certo 

que as cláusulas devem ser interpretadas de maneira favorável ao 

consumidor, conforme dispõem os arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, 

sobretudo por tratar de contrato de adesão, no qual toda cláusula que 

impõe limitação ao beneficiário deve ser redigida com destaque, permitindo 

sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4º, CDC), sem disposições 

obscuras que limitem direitos do consumidor. Ainda à vista do negócio 

jurídico sub judice, há que se observar que a Lei dos Planos de Saúde - n. 

9.656/98, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, 

em seu art. 12, estabelece as exigências mínimas de oferta aos 

consumidores, bem como as exceções (art. 10), com destaque ao inciso 

VI, abaixo transcrito, que prevê o reembolso nos limites das obrigações 

contratuais: “reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o 

inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações 

contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à 

saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a 

utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou 

referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de 

serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, 

pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação 

adequada; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

(destaquei) Já o art. 35-c, estabelece as hipóteses obrigatórias de 

cobertura do atendimento: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do 

atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que 

implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; I - de 

urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de 

complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.” 

Como se vê, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de 

urgência e emergência, observado quando do reembolso das despesas, 

os limites das obrigações contratuais, ou seja, o custeio não deve ser 

obrigatoriamente integral pela operadora do plano de saúde, especialmente 

quando na modalidade de coparticipação do beneficiário nos serviços de 

assistência médica ou hospitalar, segundo entendimento pacificado na 

jurisprudência, conforme julgados a baixo transcritos. “AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO 

DE DESPESAS. HOSPITAL DE ALTO CUSTO, REEMBOLSO. LIMITES DO 

CONTRATO. EXCLUSÃO. REDE CREDENCIADA. DEFICIÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Não é cabível, em recurso 

especial, a reinterpretação de cláusulas contratuais nem o reexame de 

matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Agravo 

interno a que se dá provimento.” (AgInt no AREsp 1182798/ES – Quarta 

Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.11.2019, p. DJe 11.12.2019) 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO 

RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de 

cobrança c/c indenização por danos materiais e morais, devido à negativa 

de reembolso das despesas médico-hospitalares e do fornecimento da 

medicação utilizada no tratamento de câncer. 2. O reexame de fatos e a 

reinterpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é 

inadmissível. 3. O beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital 

privado da capital e de alto custo para realização do tratamento, ainda que 

emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear 

com o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses 

contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de 

reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente. 

Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de 

Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Agravo 

Interno no agravo em recuso especial não provido.” (AgInt no AgInt no 

AREsp 1179047/GO – Terceira Turma, Rel. Ministra nacy Andrighi, j. 

1.7.2019, p. DJe 2.8.2019) Portanto, o beneficiário de plano de saúde, em 

caso de urgência e emergência, pode, sim, escolher hospital privado de 

referência, independentemente de ser de alto custo ou não, para o 

tratamento de sua doença, desde que arque com o ônus financeiro desse 

tratamento naquilo que ultrapassar os limites do contrato. Outro não 

poderia ser o entendimento, pois, se de um lado o consumidor/usuário não 

pode ficar adstrito ao médicos/hospitais próprios, credenciados ou 

conveniados ao plano contratado, quando o quadro de saúde está a exigir 

outras medidas urgentes, de outro o plano não pode ser obrigado a 

custear as despesas decorrentes da escolha do beneficiário, caso 

contrário o contrato perderia a razão de ser, devendo, assim, o reembolso 

limitar-se, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares 

praticados pelos profissionais e instituições que atuam dentro da 

cobertura contratual, conforme previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/98 e na 

Cláusula X, item 10.1, do contrato sub judice (Id. 4677210). Nessa toada, 

resta verificar se o quadro de saúde apresentado pela autora à época 

exigia o tratamento contratado fora da abrangência do plano, ou seja, se 
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havia urgência e/ou emergência a justificar a medida adotada, conforme 

amplitude do pacto (art. 12, “e”, da Lei n. 9.656)[1]. Os únicos documentos 

médicos trazidos aos autos pela autora se resumem em notas e recibos 

das despesas tidas no tratamento, bem como no relatório médico que 

descreve o período em que ela esteve internada, bem como o seu 

diagnóstico, sem qualquer alusão à urgência ou emergência. A autora 

também deixou de comprovar nos autos o seu histórico inicial descrito na 

peça primeira de que “após percorrer vários consultórios médicos de 

nossa Capital não obteve uma resposta conclusiva de seu problema de 

saúde”, pois não consta nos autos qualquer exame realizado aqui em 

Cuiabá. Em suma, do conjunto probatório, não dá para afirmar, de forma 

irrefutável, que houvesse urgência a justificar a opção da paciente pelo 

serviço fora do estado, tampouco de que o eventual tratamento 

inicialmente proposto seguia o protocolo de atendimento para o seu caso, 

para assim, se aferir a necessidade do tratamento extra contrato. Na 

realidade, o que se vê é que a autora, presumindo que não obteria 

tratamento e/ou cobertura do plano de saúde, em um ato talvez de 

ansiedade ou de desespero com o seu quadro clínico, decidiu optar, por 

conta e risco, pelo tratamento ofertado no Hospital Sírio Libanês, ou seja, 

mesmo diante da ausência de evidência ou de indicação de urgência, ela 

escolheu não se tratar nos hospitais credenciados ou contratados da 

UNIMED, ainda que fora de Cuiabá, sem ao menos ter a certeza de que o 

mesmo resultado não poderia ter sido obtido em outro serviço 

especializado credenciado pelo plano. Além disso, impende destacar que 

as cláusulas restritivas de direito previstas no contrato estão em perfeita 

conformidade com as normas de defesa do consumidor, vez que 

devidamente destacadas e descritas de maneira compreensível a qualquer 

homem médio, segundo se vê do Id. 4677210, em harmonia, ainda, com a 

Lei n. 9.656/98, que permite às operadoras delimitar a área geográfica de 

abrangência do contrato, sem que isso configure abusividade[2]. Nesse 

sentido o Superior Tribunal de Justiça: “(...) “O contrato de plano de 

assistência à saúde, por definição, tem por objeto propiciar, mediante o 

pagamento de um preço, a cobertura de custos de tratamento médico e 

atendimentos médico, hospitalar e laboratorial perante profissionais e rede 

de hospitais e laboratórios próprios ou credenciados. A estipulação 

contratual que vincula a cobertura contratada aos médicos e hospitais de 

sua rede ou conveniados é inerente a esta espécie contratual e, como tal, 

não encerra, em si, qualquer abusividade. Aliás, o sinalagma deste 

contrato está justamente no rol de diferentes níveis de qualificação de 

profissionais, hospitais e laboratórios próprios ou credenciados postos à 

disposição do consumidor, devidamente especificados no contrato, o qual 

será determinante para definir o valor da contraprestação a ser assumida 

pelo aderente. Por consectário, quanto maior a quantidade de profissionais 

e hospitais renomados, maior será a prestação periódica expendida pelo 

consumidor, decorrência lógica, ressalta-se, dos contratos bilaterais 

sinalagmáticos. 1.1 Excepcionalmente, nos casos de urgência e 

emergência, em que não se afigurar possível a utilização dos serviços 

médicos, próprios, credenciados ou conveniados, a empresa de plano de 

saúde, mediante reembolso, responsabiliza-se pelos custos e despesas 

médicas expendidos pelo contratante em tais condições, limitada, no 

mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo 

respectivo produto. (...). (REsp 1286133/MG – Terceira Turma, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 5.4.2016, p. DJe 11.4.2016) No mesmo 

sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE 

SAÚDE – DESPESAS MÉDICAS DE TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO 

CUSTO – CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA – 

RESTRIÇÃO LEGAL E NÃO ABUSIVA - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

cláusula que exclui a cobertura/ressarcimento de tratamento em hospital 

de alto custo é expressa, lícita e não abusiva. O art. 16, X da Lei 

9.656/1998, que regulamentou os planos de saúde , permite que as 

operadoras delimitem a área geográfica de abrangência do contrato, 

inexistindo, portanto, abusividade no limite imposto pela Operadora do 

Plano de Saúde. (...).” (N.U 0034583-56.2010.8.11.0041 - Primeira Câmara 

de Direito Privado, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.7.2019, p. DJE 

5.8.2019) Com efeito, tem-se que a pretensão da autora não merece 

guarida, dada a ausência de prova quanto à urgência do seu estado de 

saúde quando da opção pelo tratamento em hospital fora da abrangência 

do plano. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados 

na Ação de Cobrança proposta por Renete Maria de Almeida Maciel em 

face da UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, declarando, 

por sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento 

das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da causa, o 

trabalho desenvolvido pelos advogados, bem como o tempo despendido 

para o serviço. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. P. I. Cumpra-se. [1] e) cobertura de toda e qualquer taxa, 

incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, 

comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, 

dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em 

território brasileiro;" sic com destaque nosso [2] Art. 16. Dos contratos, 

regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e 

o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com 

clareza: (...) X - a área geográfica de abrangência;

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022562-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1022562-84.2017.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Marilene Ferreira de Souza Executada: Porto Seguro Cia. de 

Seguros Gerais Em cumprimento à sentença, a exequente Marilene 

Ferreira de Souza requereu a intimação do executado para pagar o débito 

exequendo de R$ 3.663,00 (três mil, seiscentos e sessenta e três reais). 

Devidamente intimado, o executado depositou em juízo a quantia de R$ 

3.576,64 (três mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro 

centavos), considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a 

extinção da execução, com o que concordou a parte exequente, a 

despeito da pequena diferença verificada entre o valor cobrado e o 

efetivamente pago. É o relatório. Decido. Diante do pagamento do débito 

exequendo, assim se inferindo dos documentos carreados para o 

processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta a execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 26327629. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035720-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINALVA WANDERLEI DE BARROS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1035720-12.2017.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Elinalva Wanderlei de Barros Silva Executada: Porto Seguro 

Cia. de Seguros Gerais Em cumprimento à sentença, a exequente Elinalva 

Wanderlei de Barros Silva requereu a intimação do executado para pagar 

o débito exequendo de R$ 3.104,73 (três mil, cento e quatro reais e 

setenta e três centavos). Antes de ser intimado, o executado depositou 

em juízo a quantia de R$ 3.162,88 (três mil, cento e sessenta e dois reais e 

oitenta e oito centavos), considerando adimplida, assim, a obrigação, e 

requerendo a extinção da execução, com o que concordou a parte 

exequente. É o relatório. Decido. Diante do pagamento do débito 
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exequendo, assim se inferindo dos documentos carreados para o 

processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta a execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 29980421. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022614-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1022614-80.2017.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Zilda De Oliveira Executada: Porto Seguro Cia. de Seguros 

Gerais Em cumprimento à sentença, a exequente Zilda De Oliveira 

requereu a intimação do executado para pagar o débito exequendo de R$ 

1.650,36 (hum mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos). 

Devidamente intimado, o executado depositou em juízo a quantia de R$ 

1.745,90 (hum mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa 

centavos), considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a 

extinção da execução, com o que concordou a parte exequente. É o 

relatório. Decido. Diante do pagamento do débito exequendo, assim se 

inferindo dos documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, 

ordenando sejam os valores transferidos para a conta bancária declinada 

no Id. 28678595. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032288-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNAEL SANTANA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1032288-82.2017.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Fagnael Santana Silva Executada: Porto Seguro Cia. de 

Seguros Gerais Em cumprimento à sentença, o exequente Fagnael 

Santana Silva requereu a intimação do executado para pagar o débito 

exequendo de R$ 4.384,66 (quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e 

sessenta e seis centavos). Antes de ser intimado, o executado depositou 

em juízo a quantia de R$ 4.319,80 (quatro mil, trezentos e dezenove reais 

e oitenta centavos), considerando adimplida, assim, a obrigação, e 

requerendo a extinção da execução, com o que concordou a parte 

exequente, a despeito da pequena diferença verificada entre o valor 

cobrado e o efetivamente pago. É o relatório. Decido. Diante do pagamento 

do débito exequendo, assim se inferindo dos documentos carreados para 

o processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta a execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 29361568. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017829-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ENRIQUE SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1017829-75.2017.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Diego Enrique Souza da Silva Executada: Porto Seguro Cia. de 

Seguros Gerais Em cumprimento à sentença, o exequente Diego Enrique 

Souza da Silva requereu a intimação do executado para pagar o débito 

exequendo de R$ 4.151,39 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e 

trinta e nove centavos). Antes de ser intimado, o executado depositou em 

juízo a quantia de R$ 4.162,78 (quatro mil, cento e sessenta e dois reais e 

setenta e oito centavos), considerando adimplida, assim, a obrigação, e 

requerendo a extinção da execução, com o que concordou a parte 

exequente. É o relatório. Decido. Diante do pagamento do débito 

exequendo, assim se inferindo dos documentos carreados para o 

processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta a execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 28398909. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030879-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO VIDAL CAMPOS DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1030879-37.2018.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Plinio Vidal Campos da Silva Junior Executada: Porto Seguro 

Cia. de Seguros Gerais Em cumprimento à sentença, o exequente Plinio 

Vidal Campos da Silva Junior requereu a intimação do executado para 

pagar o débito exequendo de R$ 6.674,16 (seis mil, seiscentos e setenta e 

quatro reais e dezesseis centavos). Antes de ser intimado, o executado 

depositou em juízo a quantia de R$ 6.515,99 (seis mil, quinhentos e quinze 

reais e noventa e nove centavos), considerando adimplida, assim, a 

obrigação, e requerendo a extinção da execução, com o que concordou a 

parte exequente, a despeito da pequena diferença verificada entre o valor 

cobrado e o efetivamente pago. É o relatório. Decido. Diante do pagamento 

do débito exequendo, assim se inferindo dos documentos carreados para 

o processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta a execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 29754470. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031326-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PAMELA MOTTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1031326-59.2017.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Aline Pamela Motta Executada: Porto Seguro Cia. de Seguros 

Gerais Em cumprimento à sentença, a exequente Aline Pamela Motta 

requereu a intimação do executado para pagar o débito exequendo de R$ 

7.519,44 (sete mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e quatro 

centavos). Antes de ser intimado, o executado depositou em juízo a 
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quantia de R$ 7.634,48 (sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e 

quarenta e oito centavos), considerando adimplida, assim, a obrigação, e 

requerendo a extinção da execução, com o que concordou a parte 

exequente. É o relatório. Decido. Diante do pagamento do débito 

exequendo, assim se inferindo dos documentos carreados para o 

processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta a execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 28468868. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1027314-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE ROCHA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

THAISE ROCHA E SILVA, pessoa física devidamente qualificada nos 

autos, propôs Ação de Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum 

em face da YMPACTUS COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado devidamente qualificada nos autos, alegando, em síntese, depois 

de pleitear a gratuidade da justiça e de sustentar a dispensa das custas, 

que nos dias especificados na petição inicial pagou valores num total de 

R$ 28.785,00 à demandada, por meio de boletos bancários, a fim de 

adquirir 10 (dez) contas Adcentral Family. Argumenta que todos esses 

investimentos ocorreram antes da decisão judicial que determinou a 

suspensão das atividades da ré, ocorrida em 18 de junho de 2013, nos 

autos da Ação Cautelar Inominada 00055669-76.2013.8.08.001 movida na 

2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, por haver indícios de prática 

de pirâmide financeira pela Telexfree, o que é defeso em nosso 

ordenamento jurídico, conforme Lei 1.521/51, vez que configura crime 

contra a economia popular. Ressalta que, logo após o bloqueio, o 

Ministério Público do Estado do Acre ajuizou a Ação Civil Pública 

0800224-44.2013.8.01.0001, que culminou na prolação da sentença de 

parcial procedência, ora em cumprimento, onde restaram declarados nulos 

todos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a Telexfree e os 

consumidores que com ela contrataram, com o consequente 

ressarcimento dos investimentos e bonificações que a empresa prometeu 

a cada um. Afirma constar da sentença, ainda, que os valores restituídos 

pela ré aos divulgadores deverão ser atualizados monetariamente a partir 

do efetivo pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos kits 

AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, mais juros legais desde 

a citação, e que todos esses valores devem ser apurados em liquidação 

de sentença. Informa que a atualização efetuada por meio do sítio do 

Tribunal de Justiça do Acre aponta que o seu crédito gira em torno de R$ 

56.539,63, sustenta a necessidade de liquidação por arbitramento, nos 

termos do art. 509, I, do Código Civil, junta documentos para comprovação 

do vínculo e pede que a demandada apresente todas as informações do 

sistema Back Office contendo os dados da vinculação entre as partes, 

para fim de pagamento do valor investido, na importância acima atualizada, 

mais os juros legais e honorários advocatícios; assim como que seja a 

empresa incluída no cadastro de inadimplentes. Houve o deferimento da 

gratuidade da justiça e a determinação de intimação da ré para apresentar 

contestação sobre o requerimento de liquidação de sentença no prazo 

legal previsto no art. 511 do Código de Processo Civil, assim como a 

determinação à ré para que exiba os documentos solicitados no prazo 

legal, nos termos do art. 524, §§ 4º e 5º, do CPC. A empresa ré foi 

devidamente citada por correio e não contestou. A parte autora pugna 

pela declaração de revelia, com a consequente penhora no rosto dos 

autos da ação 0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca de 

Rio Branco-AC), a fim de que seja realizada transferência bancária dos 

valores penhorados para este juízo, a quem competirá o pagamento. É o 

relatório. Decido. Infere-se do sucinto relatório e se confere nos autos que 

a determinação judicial foi a de liquidação pelo procedimento comum, 

previsto no art. 511 da lei adjetiva, e que a citação da ré se deu em 

conformidade com o disposto no art. 246, I, do Código de Processo Civil, 

ou seja, pelo correio, de modo que se mostra legal e regular o ato, apto, 

assim, a gerar seus efeitos. Verifica-se nos autos que, embora 

devidamente citada, a empresa ré não apresentou contestação no prazo 

legal, impondo-se o reconhecimento da revelia com os efeitos dela 

decorrentes, previstos no art. 344 c/c art. 345 do Código de Processo 

Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.” Verifica-se 

não haver nos autos pluralidade de réus, nem se tratar aqui de direitos 

indisponíveis. A petição inicial está acompanhada de documentação que 

atesta o vínculo alegado pela parte autora, consistente em comprovantes 

de pagamentos bancários por meio de boletos à parte ré, em ocasiões e 

de valores distintos, num total de 10 (dez), numa demonstração inequívoca 

da verossimilhança dos fatos narrados, restando claro o preenchimento 

dos demais requisitos previstos nos incisos III e IV do art. 345 do CPC, de 

modo a se concluir não se estar aqui diante das situações que afastam a 

aplicação do art. 344 da lei adjetiva. Sendo assim, devem operar aqui os 

efeitos da revelia previstos no art. 344, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora, notadamente a de que houve 

aquisição das 10 (vinte) contas AdCentral Family, por meio da operação 

de movimentação interna do sistema da ré, depois de pago o valor total de 

R$ 28.785.00. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 

diversos documentos, que não são produzidos ou armazenados 

exclusivamente no site da empresa acionada, podem servir para 

instrumentalizar a prova inicial mínima, necessária ao reconhecimento do 

vínculo entre as partes, a exemplo de respostas de e-mail da empresa, 

comprovantes de pagamentos de boletos relativos à aquisição de back 

offices, telas de sistema que confirmem a ativação desses back offices, 

extratos e documentos bancários que comprovem o recebimento de 

valores provenientes da empresa executada, entre outros (REsp 

1.769.279-AC, Min. Raul Araújo, 3.12.2019). Nesse mesmo sentido vem 

decidindo o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE 

– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA 

DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

“Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora 

mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração 

do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do 

ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela 

parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, 

cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 

17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus 

probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de 

demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial. (destaquei – N.U 

1003662-41.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL 

COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – 

INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o 

deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a 

comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito 

alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). II – O art. 397, III do CPC 

condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia 

demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a 

existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso. III - 

Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do 

Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos 

alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de 

Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada. (N.U 

1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Conclui-se, assim, 
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devidamente provado o fato que se impunha à parte autora, nos termos do 

art. 509, II, do Código de Processo Civil, qual seja a sua condição de 

credora da parte ré pelos valores por ela recebidos quando da aquisição 

de contas AdCentral Family, todos anteriores 18 de junho de 2013, data de 

suspensão judicial das atividades da empresa ré, no total de R$ 28.785,00, 

que devem ser atualizados a partir do efetivo pagamento desse valor, 

acrescido de juros legais desde a citação, ou seja, desde 2 de dezembro 

de 2017 (Id 11889463), nos termos do art. 231, I, do CPC, com base no 

título judicial, consistente na sentença proferida nos autos 

0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco-AC, amplamente divulgada no site do Tribunal de Justiça do Estado 

do Acre. Ante o exposto, julgo procedente a liquidação de sentença, a fim 

de declarar líquida a condenação imposta nos autos 

0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC) 

em prol da parte autora no valor de R$ 28.785,00 (vinte e oito mil 

setecentos e oitenta e cinco reais), que devem ser atualizados desde a 

data dos pagamentos por ela efetuados até o efetivo pagamento do 

crédito pela ré, acrescidos de juros legais desde a citação, conforme 

demonstrativo discriminado a ser apresentado pela parte autora, em 

cumprimento ao disposto no art. 524 do Código de Processo Civil, 

observando-se o rito previsto nos artigos 523 e seguintes do diploma legal 

citado. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais, 

deixando de fixar honorários advocatícios em virtude da ausência de 

contencioso. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041013-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON KEVERT LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039711-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON FERNANDO DUARTE GRASEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040072-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON RONQUIM PISKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040199-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040125-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CASPRECHEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042627-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040203-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ARCANJO DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040149-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIEZ PEREIRA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040213-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. O. A. (REQUERENTE)

EVANIR DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040150-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES VILACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040270-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO ROGERIO FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039746-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, especificarem as provas 

que pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039117-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUILENE APARECIDA MARTINS DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019567-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON RAMOS DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045070-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CELESTINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012046-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039910-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIS RAMOS RAIMUNDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040542-73.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045524-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016592-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA PEREIRA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Elaborado o cálculo, digam as partes em cinco dias e voltem-me os autos 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028296-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INES DE ARAUJO SOUTO BOCCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - MT0019799A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUIZ FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico o decurso de prazo para pagamento da condenação, no ensejo, 

procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o 

regular andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006504-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

RENATA SALES TORTOLA OAB - MT24101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO PIO DA SILVA CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT7202-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos embargos de declaração, e no ensejo, 

procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1014306-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SULAMIRTES LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ160365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA MONTEIRO REIS E SILVA MOIMAZ (REU)

IGNO MOIMAZ JUNIOR (REU)

 

Certifico que nesta data procedi o devido cadastramento do advogado 

KARLOS LOCK nos autos. Dessa forma, republico a decisão de id. 

27920613 para parte requerida:"VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 

c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para 

no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais provas 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017385-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYNA MARIA ESPINOSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041629-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO VILLA MORELI OAB - MT65716-O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

VANDERLEI JOSE CIONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

 

PJE nº - 1041629-64.2019.8.11.0041(J) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes no id. 28428973, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, DECLARO 

EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b” do CPC. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Exequente, conforme estabelecido no item IV da avença. Preclusa a 

via recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039899-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR LIMA DA SILVA OAB - SP147987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR ANTONIO BARONIO & CIA LTDA - EPP (REU)

 

Certifico que, tendo em vista o lapso temporal sem retorno do AR, designo 
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o dia 20/07/2020, às 08:30 horas, para realização de nova audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002491-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYYLY GONCALVES MARTINEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDEMAR LUIZ TONIAL (REU)

TMS CONSTRUTORA LTDA (REU)

BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA (REU)

CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - 

ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta ação, os requeridos Construbello Construções 

Incorporações e Vendas Ltda, e seu sócio proprietário Francisco Cleber 

da Silva, não foram localizados para citação no endereço indicado nos 

autos, tendo a parte autora formalizado pedido de busca para localização 

do endereço do referidos requeridos. Dessa forma, defiro o pedido 

formulado no Id 8303646, formalizem-se a busca de endereço junto ao 

Sistema Infojud. Solicitadas as informações cadastrais quanto ao 

endereço dos requeridos junto a Receita Federal, via Infojud, sendo 

encontrado um novo endereço, conforme se verifica nos espelhos das 

consultas anexadas no feito. Isto posto, determino que se anotem nos 

autos o novo endereço dos requeridos, intime-se a parte requerente para 

no prazo de cinco dias requerer o que entender de direito e, dê-se 

cumprimento a decisão lançada no ID 7222200. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000077-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB BARBOSA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo intimação das partes para no prazo legal, se manifestarem 

acerca da certidão da contadoria.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007419-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESSENCIAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA. - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA MAYMONE (EXECUTADO)

ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041180-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA LINA MARIA DE ARRUDA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada,

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024168-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE MOURA ZANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SIRLENE ZACARIAS DE MOURA OAB - 025.912.501-62 

(REPRESENTANTE)

 

Procedo intimação das partes para no prazo legal, se manifestarem 

acerca do cálculo de id. 30332761.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026386-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EDJAILSON APARECIDO GOMES FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, tendo em vista, que até o momento não houve a citação da 

2ª parte requerida, procedo a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, promover o regular andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004178-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT14600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS (REU)

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 07/07/2020, às 10:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023108-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE CRISPIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009372-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO AGNELO DAMASCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 09:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009610-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009870-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 09:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1034863-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA DAISY GIL DIAS (AUTOR(A))

FILADELFO DOS REIS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA OAB - SP295708 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA (REU)

JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 07/07/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047490-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009175-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACEDO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 14h15min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1054608-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça, para 

cumprimento da tutela deferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009929-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI MANN CARRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 10:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019787-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENILTON SOARES DE SOUSA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010072-25.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JANIVAL MARQUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 08:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052277-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ISHIZUKA BARROS (REU)

TALK CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REU)

 

Certifico que, designo o dia 07/07/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037725-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PEREIRA ALVES (REU)

COMERCIO E SERVICOS DE MARCENARIA ALVES PEREIRA LTDA - EPP 

(REU)

MARIA ALVES PEREIRA (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005393-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005538-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010322-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PRADA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 08:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051153-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES (AUTOR(A))

VERA LUCIA FERRARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES OAB - MT2420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR RIVERA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 07/07/2020, às 09:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005890-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046117-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020462-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO CANDIDO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (REQUERIDO)

 

intime-se a parte requerente por seu patrono, via DJE, para no prazo de 

cinco dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, 

de forma a promover o regular andamento da presente demanda.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010601-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI BISPO RIBEIRO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 08:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029851-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDNEI ROSA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010611-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FREITAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 09:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034213-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RALBENI CEZARIO DE MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA SANTOS DIAS OAB - AM13024 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033266-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL IRIGARAY NOGUEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE BRUNO D. PESSOA (REU)

LUIZ FERNANDO M. CARDOSO (REU)

CLINIPREV DIAGNOSTICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA AUXILIADORA MOURA MORAES DE FREITAS OAB - MT11507-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002679-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVEDIS JOSE MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 09:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032827-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CAMILA ARAUJO DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEI FERNANDES DE SOUZA OAB - MT17400/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028646-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL PAULISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004669-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA DE DEUS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001147-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PITAGORA MORAES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 09:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005397-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA CABRERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018479-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CV BARES E RESTAURANTES LTDA - ME (REU)

 

Intimação da parte Autora para promover o regular andamento ao feito, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043903-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INA RODRIGUES OAB - MT17004-O (ADVOGADO(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 25/09/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Ofício Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034499-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Ofício n.º 54/2020 Dados do processo: Processo: 

1034499-57.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 27.912,20; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[Rescisão / 

Resolução]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: RICARDO AUGUSTO MACEDO 

DE CARVALHO Prezado(a) Senhor(a): Solicito a Vossa Senhoria que a 

Oficial de Justiça Jorge Elias dos Santos proceda com urgência a 

devolução do mandado de Id. 25586356 do processo em epigrafe, 

devidamente cumprido, sob pena de responsabilização funcional. CUIABÁ, 

18 de março de 2020 Atenciosamente, LUCIANA DIAS DE LIMA Gestor(a) 

Judiciário(a) À SRª GESTORA DA DIVISÃO CENTRAL DE MANDADO – 

D.C.M. SEDE DO 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032851-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC SILVERIO ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 13h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038366-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, às 08:32 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032851-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC SILVERIO ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007962-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALBERTO DIAS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 13h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007962-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BRUNO ALBERTO DIAS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010939-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MARANHAO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030738-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERICO BORGES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL FELICIANO MOREIRA OAB - MT6833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUELE BARBOSA CAMELO (REU)

VAILTON SILVA SANTOS (REU)

 

(c) Vistos, Nesta Ação a parte requerente compelida a emendar o pedido 

inicial, tanto para definir qual o procedimento pretendido, bem como, para 

demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, vem aos autos 

apresentar NOVA PETIÇAO INICIAL, conforme determina o despacho 

lançado nos autos, requerendo o prosseguimento do feito. No caso, o 

requerente aditou o pedido inicial, optando pelo procedimento ordinário de 

Cobrança c/c Perdas e Danos. Assim, estando o pedido acompanhado 

dos documentos indispensáveis, defiro a juntada da Emenda substitutiva 

da petição Inicial anexada no Id 24501044 e os documentos que a 

acompanham. DETERMINO a IMEDIATA retirada da visibilidade da peça 

protocolada no Id 21741599, e seus arquivos, a fim de evitar tumulto 

processual e facilitar a apreciação do feito. Quanto ao pedido de 

gratuidade da Justiça, verifica-se que o requerente não se trata de 

pessoa pobre na acepção da palavra, ao teor do documento anexado ao 

Id 24552615. Sabemos que o benefício da Gratuidade tem como escopo 

possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à 

Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe 

salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza, o que não 

se enquadra no caso em testilha. Posto isso, não havendo demonstração 

convincente nos autos, de que o requerente se trata de pessoas pobres 

na acepção da palavra, ao ponto do recolhimento das custas processuais 

prejudicar o próprio sustento ou de sua família, indefiro a gratuidade 

requerida. Intime-se pela segunda vez, a parte requerente, por seu 

procurador, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, juntando nos autos a Guia de recolhimento das custas de 

distribuição, e o comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e cancelamento do feito com base no que dispõe o artigo 

290 do CPC. Consigne-se, que a emissão de Guia de Distribuição para 

recolhimento das custas dos processos que tramitam no PJE/MT, 

encontra-se disponível no site e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Fevereiro 

de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003324-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO NATAL FEITOSA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 10:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007254-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO NUNES DE SIQUEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA OAB - MT26528/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1007254-03.2020.8.11.0041(p) VISTOS, RECEBO a emenda da 

inicial juntada no id.29539622, para exclusão do ESTADO DE MATO 

GROSSO do polo passivo da lide. A parte Autora formulou pedido de 

gratuidade da justiça, todavia, não corroborou qualquer documento a fim 

de demonstrar a alegada hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, JUNTAR aos autos a 

Declaração de Imposto de Renda, Balanço Patrimonial e Comprovante de 

Rendimento ATUALIZADO, acrescentando o que melhor lhes aprouver à 

corroborar a alegada incapacidade financeira para suportar as custas 

processuais de distribuição da ação, sob pena de indeferimento do 

benefício. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

minutar despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004705-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 12:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023602-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT4384-B (ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEOLINO LEOPOLDINO FONSECA (REU)

AILTON BONFIN BASTOS FILHO (REU)

LUIZ EDERSON FISCHER - ME (REU)

ROSALVO NUNES DE SOUZA (REU)

SERGIO LUIZ KONRATH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023602-38.2016.8.11.0041.(p) 

AUTOR(A): WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA REU: LUIZ EDERSON FISCHER - ME, AILTON BONFIN BASTOS 

FILHO, DEOLINO LEOPOLDINO FONSECA, SERGIO LUIZ KONRATH, 

ROSALVO NUNES DE SOUZA VISTOS, Em complemento a decisão 

proferida no id. 29689916, DEFIRO o pedido de busca de endereço pelo 

Sistema Infojud com relação aos Requeridos DEOLINO LEOPOLDINO 

FONSECA, ROSALVO NUNES DE SOUZA E SÉRGIO LUIZ KONRATH. Os 

endereços localizados na pesquisa em anexo são distintos daqueles para 

qual foram enviadas as correspondências que retornaram sem êxito (id´s. 

28260707; 27373530; 27373080). A par disso, expeçam-se novas cartas 

de citação dos Requeridos nos endereços obtidos junto ao Sistema 

Infojud, observando a data de audiência de conciliação designada para o 

dia 30/06/2020, às 09h00. Intime-se a parte Autora para querendo, 

impugnar a contestação apresentada pelo Requerido AILTON BONFIM 

BASTOS FILHO no id. 28848743. No mais, aguarde-se o retorno da 

correspondência enviada para o Requerido LUIZ EDERSON FISHER –ME e 

a realização da audiência de conciliação designada. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016642-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARCELO SABINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT11967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.E.D COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1016642-95.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Em análise aos autos, 

verifico que a carta de intimação confeccionada no id. 27280749 para 

intimação pessoal da parte Requerente consta um endereço divergente do 

informado na exordial (id. 13659250). Desta feita, DETERMINO a expedição 

de nova intimação pessoal da Parte Requerente, com o endereço 

CORRETO informado na petição inicial. Cumprida a determinação e 

retornada a diligência, voltem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012631-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURA MARCIA DE MORAES (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012631-52.2020.8.11.0041. (k) AUTOR: 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA REU: MAURA 

MARCIA DE MORAES VISTOS, Verifico que a parte Autora não manifestou 

na exordial acerca da utilização do prazo regulamentar previsto na 

Portaria nº844/2018-PRES. Assim, tendo registrado na distribuição da 

ação a existência de pedido de tutela provisória de urgência, sem formular 

pedido de gratuidade da assistência judiciária e inexistindo nos autos 

comprovante da emissão e recolhimento da guia de distribuição da ação, a 

intimação para o preparo da ação é medida que se impõe. INTIME-SE a 

parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e despesas processuais, observando as 

disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 

18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Importante 

consignar que, devido às peculiaridades da plataforma eletrônica, os 

processos que estão conclusos no gabinete, sobretudo aqueles que já 

foram submetidos à pré-análise e movimentados ao “perfil do magistrado” 

para confirmação/assinatura ou correção, é impossível identificar a 

existência de petição enquanto o processo estiver concluso, salvo 

quando o representante postulatório coopera com a atividade jurisdicional 

e zela pela celeridade no exercício da sua profissão, empreendendo 

esforços para comunicar à assessoria do gabinete, antes ou 

imediatamente após juntar a manifestação, a fim de que o pleito seja 

apreciado antes da prolação do ato jurisdicional e remessa à Secretaria do 

Juízo para cumprimento. Desta forma, in casu, DETERMINAÇÃO 

EXCLUSIVA para o cumprimento do preparo para a distribuição da ação, 

eventual peticionamento da parte Autora comprovando o recolhimento das 

custas processuais antes da publicação deste pronunciamento, fica 

AUTORIZADO a conclusão ordinatória dos autos para análise do pedido 

de urgência. Comprovado o recolhimento, voltem os autos conclusos para 

análise de pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012741-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIJANIR DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT13288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S & J CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1012741-51.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte Autora 

formulou pedido de gratuidade, porém não trouxe aos autos elementos de 

prova capaz de ilustrar sua capacidade financeira, nem mesmo sua 

qualificação profissional foi revelada. Além disso, sobressai que existem 

documentos produzidos unilateralmente, em desacordo com o que dispõe 

o artigo 384 do CPC, inviabilizando o conhecimento liminar pelo juízo. 

Assim, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, JUNTAR aos autos 

a Declaração de Imposto de Renda atual, acrescentando o que melhor lhe 

aprouver à corroborar a alegada incapacidade financeira para suportar as 

custas processuais de distribuição da ação sem prejuízo do próprio 

sustento, devendo as provas afastarem inclusive a possibilidade de 

recolhimento especial dos encargos de acesso à Justiça, sob pena de 

indeferimento do benefício. No mesmo prazo, poderá a parte Autora 

emendar a inicial juntando aos autos os documentos juntados sem a 

ratificação oficial exigida por lei para o conhecimento das provas 

liminarmente (conversas via aplicativo, e-mail, áudios, vídeos, etc), sob 

pena de não conhecimento das provas antes de submete-las ao exercício 

do direito de defesa. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos 

para minutar decisão com pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012417-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1012417-61.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte Autora 

formulou pedido de gratuidade, porém não trouxe aos autos elementos de 

prova capaz de ilustrar sua capacidade financeira, merecendo destaque o 

fato de o comprovante de renda anexado aos autos não condizer com a 

miserabilidade exigida em lei. Assim, INTIME-SE a parte Autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 

do CPC, JUNTAR aos autos a Declaração de Imposto de Renda e 

Comprovante de Rendimento ATUALIZADO, acrescentando o que melhor 

lhes aprouver à corroborar a alegada incapacidade financeira para 

suportar as custas processuais de distribuição da ação sem prejuízo do 

próprio sustento, devendo as provas afastarem inclusive a possibilidade 

de recolhimento especial dos encargos de acesso à Justiça, sob pena de 

indeferimento do benefício. Derradeiro, advirto a Requerente que poderá 
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complementar as provas carreadas aos autos, uma vez que, em razão de 

promoções e outras ofertas de captação de clientes, a prova sobre a 

inexistência do crédito desconhecido, deve atender um lapso contínuo de 

no mínimo [04] meses antes do período em que alega ter iniciado os 

descontos reputados indevidos, sob pena de indeferimento do pedido de 

tutela de urgência. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos 

para minutar decisão com pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012446-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES (AUTOR(A))

MENEGUETTI & MORAES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1012446-14.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte Autora 

formulou pedido de gratuidade, porém não trouxe aos autos elementos de 

prova capaz de ilustrar sua capacidade financeira, merecendo destaque o 

fato de o polo passivo ser composto por pessoa jurídica e pessoa física, o 

que implica na demonstração individualizada da condição financeira de 

cada personalidade jurídica. Ademais, o diminuto valor da causa, aliado à 

possibilidade jurídica de parcelamento das custas processuais de 

distribuição da ação, reclamam maior rigor do Poder Judiciário na análise 

da concessão da benesse, de modo a evitar a banalização do instituto. 

Por fim, advirto ainda que, a valoração dos arquivos eletrônicos como 

prova, ainda que sejam conversas telefônicas/virtuais pelo sistema de 

atendimento ao consumidor, deve respeitar o que dispõe o artigo 384 do 

CPC, de modo a permitir a análise liminar das provas. Assim, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, JUNTAR aos autos a Declaração de Imposto 

de Renda, Balanço Patrimonial e Comprovante de Rendimento 

ATUALIZADO, peculiar a cada Autor, acrescentando o que melhor lhes 

aprouver à corroborar a alegada incapacidade financeira para suportar as 

custas processuais de distribuição da ação sem prejuízo do próprio 

sustento e do funcionamento das pessoas, devendo as provas afastarem 

inclusive a possibilidade de recolhimento especial dos encargos de 

acesso à Justiça, sob pena de indeferimento do benefício. No mesmo 

prazo, poderá a parte Autora, juntar aos autos a respectiva Ata Notarial 

dos documentos eletrônicas os quais pretende atribuir valoração 

probatória liminarmente, sob pena de não conhecimento do juízo antes da 

submissão ao contraditório e a ampla defesa. Decorrido o prazo supra, 

voltem os autos conclusos para minutar decisão com pedido de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011221-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR ELIAS TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 12:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1033080-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZF COMUNICACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 

EM CUIABA MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033080-02.2018.8.11.0041.(p) 

REQUERENTE: ZF COMUNICACAO LTDA - EPP REQUERIDO: WILSON 

PEREIRA DOS SANTOS, DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL 

DEMOCRACIA BRASILEIRA EM CUIABA MT VISTOS, Tendo em vista o 

noticiado no id. 19689643 quanto ao descumprimento do acordo juntado no 

id.19625422 antes mesmo de ser homologado por este juizo, nos termos 

do artigo 9 e 10 do CPC, determino a intimação da parte Requerida para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre o pedido de prosseguimento do 

feito formulado pela parte Autora, sob pena de preclusão. No silêncio, 

intime-se a parte Requerente para impugnar a contestacao juntada no id. 

18652271. Após, voltem os autos conclusos para decisão saneadora. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1050139-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATACHA OLEINIK DE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005100-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMEIRE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 11:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016642-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARCELO SABINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT11967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.E.D COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - ME (REU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1033080-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZF COMUNICACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 

EM CUIABA MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 18/02/2019, às 08:30 Horas, para realização 
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da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018111-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JAIME UBARANA (REU)

ANA CAROLINE JACOBS FREIRE DA SILVA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 27/01/2020, às 12:00horas, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009767-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016642-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARCELO SABINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT11967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.E.D COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - ME (REU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1047365 Nr: 45077-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME, 

DITADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CASA DE FESTA PRODUÇÕES E 

EVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, FÁBIO SILVA TEODORO BORGES - 

OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525,§1º do CPC, ACOLHO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada pelo Executado, 

para reconhecer o excesso de execução no cálculo apresentado pelo 

Exequente, resultando no valor excedente da execução em R$ 3.435,91 

(três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos).Pelo 

princípio da causalidade, considerando que o cálculo apresentado pela 

parte EXEQUENTE por ocasião do pedido de execução fugiu aos 

parâmetros ora estabelecidos, dando ensejo a instauração do incidente, 

CONDENO a parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor do r. causídico do Executado, que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor excedente do cálculo, ficando suspensa a exigibilidade por 

ser beneficiária da gratuidade da justiça (fl.75v).Fica desde já autorizado a 

expedição de alvará dos depósitos parciais efetuados as fls. 287 e 295 

em favor da parte Exequente, observando os dados bancários indicado às 

fls. 293.Intime-se a parte Executada para no prazo de 05 dias depositar o 

valor remanescente da execução, sob pena de expropriação forçada. 

Decorrido o prazo não havendo manifestação, encaminhe-se os autos à 

contadoria judicial para elaborar memória de cálculo do valor atualizado da 

condenação, e intimem-se as partes. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de 

março de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1104752 Nr: 12456-17.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIZENANDO DO CARMO MARINHO, LUZIA 

RIBEIRO MARINHO, LUIZ CATELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SÁ - 

OAB:20.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIANE MARQUES 

PARACATU - OAB:12177, STEPHANY EMILLY ESPUNIER COSTA - 

OAB:20904/O, TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDÊNCIO - OAB:9887/B

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 723/725, foram 

protocolizados tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (Autora) para, no prazo legal, manifestar acerca do referido 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286549 Nr: 8312-15.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DA SILVA ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMD - INDUSTRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - 

OAB:3079-MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886151 Nr: 20635-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZIANE ARRUDA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, GUSTAVO CÉSAR FRANCO 

RODRIGUES, RAFAEL VIANA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1032823 Nr: 38007-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERTEC IMPERMEABILIZAÇÕES E 
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CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER V. DE 

MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 Processo Código nº - 1032823

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 122 manifestou concordância aos valores 

depositados pela parte Executada às fls. 117/121 para pagamento do 

valor da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados às fls.119, 120 e 121 em 

favor da parte Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 122v .

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069918 Nr: 55358-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS E HOSP. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:17.251/MT

 Certifico que encaminho a intimação da parte requerida para no prazo 

legal, manifestaren-se acerca de folhas 243-245

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1101025 Nr: 10964-87.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO TIESEEN, LIBERTY SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/MT 20897-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HERMES BRESCOVICI - 

OAB:3683/SC, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188846/SP

 Ainda, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por ROSIMEIRE MARIA DA 

SILVA para condenar os Requeridos ANSELMO TIESEEN e LIBERTY 

SEGUROS S.A:a) ao pagamento de indenização por danos emergentes, no 

valor de R$ 1.964,81 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e 

um centavos), acrescidos de correção monetária pelo IGP-M desde a data 

dos prejuízos e juros legais de mora de 1% ao mês, desde a data do 

acidente;b) ao pagamento de indenização por lucros cessantes, pela 

diferença existente entre o benefício previdenciário percebido em 

decorrência do acidente e o valor do seu salário líquido mensal, o que 

deverá apurado em sede de cumprimento de sentença, por se constituir 

de simples cálculos aritméticos tendo-se por base os documentos 

coligidos aos autos. Sobre o valor da diferença, incidirão juros legais de 

mora e correção monetária desde a data do vencimento até a do efetivo 

pagamento.Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao 

pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários 

advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a 

compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora por ser 

beneficiária da justiça gratuita.Transitado em julgado e decorridos 15 

(quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o 

desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da 

CNGC/TJMT)Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de março 

de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1101027 Nr: 10965-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO TIESEEN, LIBERTY SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/MT 20897-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN RAFAEL SCHMIDT - 

OAB:37.893/SC, JORGE JULIANO PROVIN - OAB:39.513/SC, LUIZ 

HERMES BRESCOVICI - OAB:3683/SC, MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188846/SP

 Ainda, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por ROSIMEIRE MARIA DA 

SILVA para condenar os Requeridos ANSELMO TIESEEN e LIBERTY 

SEGUROS S.A:a) ao pagamento de indenização por danos emergentes, no 

valor de R$ 1.964,81 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e 

um centavos), acrescidos de correção monetária pelo IGP-M desde a data 

dos prejuízos e juros legais de mora de 1% ao mês, desde a data do 

acidente;b) ao pagamento de indenização por lucros cessantes, pela 

diferença existente entre o benefício previdenciário percebido em 

decorrência do acidente e o valor do seu salário líquido mensal, o que 

deverá apurado em sede de cumprimento de sentença, por se constituir 

de simples cálculos aritméticos tendo-se por base os documentos 

coligidos aos autos. Sobre o valor da diferença, incidirão juros legais de 

mora e correção monetária desde a data do vencimento até a do efetivo 

pagamento.Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao 

pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários 

advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a 

compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora por ser 

beneficiária da justiça gratuita.Transitado em julgado e decorridos 15 

(quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o 

desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da 

CNGC/TJMT)Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de março 

de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130463 Nr: 23198-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSCDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADETDBL, JAAR, BISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:25141/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17.300-B, LUCIANA REZENDE DO CARMO - OAB:9609, 

Maria Cecília Mayor - OAB:117.650/SP

 Certifico que os embargos de declaração de folhas 394-403, foram 

protocolizados intempestivamente, uma vez que, o autor foi intimado via 

DJE/MT, no dia 27/02/2020 , e o mesmo foi protocolado no dia 12/03/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130463 Nr: 23198-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AREA DEPOSITO E TRANSPORTES DE BENS 

LTDA, JOSÉ ALBERTO AGUIAR RIBEIRO, BANCO ITAUCARD S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:25141/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17.300-B, LUCIANA REZENDE DO CARMO - OAB:9609, 
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Maria Cecília Mayor - OAB:117.650/SP

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 394-403 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143337 Nr: 28833-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON MARQUES VINHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMINO TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B, DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, ÉRIKA 

PATRICIA VILELA LUCK - OAB:14407

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 74/75, foram 

protocolizados tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (Requerida) para, no prazo legal, manifestar acerca do 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157027 Nr: 34688-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127 -A/MT

 Certifico que encaminho a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do valor depositado, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060198 Nr: 51168-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOARES GUIMARÃES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12909/O-MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210746 Nr: 21347-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BENEDITO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HALATTAN GALESKI - 

OAB:26425, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660, PAOLA DE OLIVEIRA 

TREVISAN - OAB:7573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO AMBRÓSIO PEREIRA 

- OAB:4.561

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca das correspondências devolvidas, de fls. 386 e 387.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445814 Nr: 20336-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAELLA ROCHA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. BRANDÃO FILHO REPRESENTAÇÕES, 

MAURO NOGUEIRA BRANDÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:12331, AINDA MARY GEHRING PIMENTA - OAB:8019, DANIÉLE 

CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB:5.245/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 intime-se a parte exequente por seu patrono, via DJE, para no prazo de 

cinco dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, 

de forma a promover o regular andamento da presente execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235611 Nr: 4681-97.2006.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIR DE MOURA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MINAS DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6.811-B/MT, ROSANA LORIS AZEVEDO - OAB:15344

 Encaminhe-se os autos a contadoria judicial para elaboração da planilha, 

de acordo com a presente decisão. Com a juntada, INTIMEM-SE as partes 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias e voltem os autos 

conclusos para homologação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391180 Nr: 26479-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO DIA DIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA 

- OAB:3571/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Exequente para, em cinco 

dias, manifestar-se sobre as fls. 142/165.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009372-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO AGNELO DAMASCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1009372-49.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 
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verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009610-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1009610-68.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009870-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1009870-48.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047490-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1047490-31.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009929-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI MANN CARRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1009929-36.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010072-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIVAL MARQUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)
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Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1010072-25.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010322-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PRADA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1010322-58.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005890-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1005890-93.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010601-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI BISPO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1010601-44.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010611-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FREITAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1010611-88.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 96 de 994



específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002679-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVEDIS JOSE MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1002679-49.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004669-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA DE DEUS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004669-75.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001147-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PITAGORA MORAES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1001147-40.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010939-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MARANHAO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1010939-18.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003324-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO NATAL FEITOSA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1003324-74.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004705-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004705-20.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011221-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR ELIAS TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara Cível Processo 

1011221-56.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) representante legal: 

Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O presente E-mail, referente 

aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do despacho e da petição 

inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste 

e-mail, para responder, querendo, a ação. ADVERTÊNCIAS: O 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e a ausência 

injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser 

sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A parte, no entanto, poderá 

constituir representante por meio de procuração específica, como poderes 

para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Não havendo 

autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), iniciando a partir da audiência, não apresentando 

contestação, será considerada revel e presumindo-se verdadeiras as 

alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Cuiabá, 18 de 

março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, (65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005100-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMEIRE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1005100-12.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024673-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA JULIANA PAIVA NOBREGA DE MIRANDA (EXECUTADO)

DIEGO RODRIGO SILVA DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES 

PROCESSO n. 1024673-70.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 27.649,18 

ESPÉCIE: [Mútuo]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ 

AGRONOMIA Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 

- ATÉ 1205/1206, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-000 POLO PASSIVO: 
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Nome: DIEGO RODRIGO SILVA DE MIRANDA Endereço: Rua Joaquim 

Cunha, 01008, Bairro: Alto Da Boa Vista, Cidade: Mirassol D'oeste/MT, 

Cep:78280-000. Nome: PRISCILA JULIANA PAIVA NOBREGA DE MIRANDA 

Endereço: Rua Joaquim Cunha, 01008, Bairro: Alto Da Boa Vista, Cidade: 

Mirassol D'oeste/MT, Cep:78280-000. FINALIDADE: 1.EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor 

de R$ 27.649,18, sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das 

custas e dos honorários advocatícios (art. 831, CPC), conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado; 2. Não 

sendo efetuado o pagamento no referido prazo, proceda-se o senhor 

Oficial de Justiça ao cumprimento do mandado de PENHORA de bens e 

avaliação, intimando-se na mesma oportunidade o executado (art. 829, 

§1º, do CPC). 3. Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á 

ARRESTAR tantos bens quanto se façam necessários para garantia da 

execução, nos termos do artigo 830 do CPC. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O executado/devedor, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC), contado do dia útil da juntada do 

Mandado (art. 915 § 2º, I CPC); 2. No mesmo prazo, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

deste valor, acrescido de custas e honorários de advogado, poderá o 

devedor requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(art. 916, CPC); 3. No caso de integral pagamento da dívida no prazo 

estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (art. 827, § 1º, CPC); 4. Antes de adjudicados ou alienados os 

bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou 

consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC). CUIABÁ, 18 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1010866-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT16445-O 

(ADVOGADO(A))

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DOS SANTOS RUELLES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010866-46.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

- EPP REQUERIDO: AGNALDO DOS SANTOS RUELLES VISTOS, CUIDA-SE 

DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE proposta 

por PÃO NOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP em 

desfavor de AGNALDO DOS SANTOS RUELLES objetivando o arresto 

patrimonial do Réu para garantir a eficácia de processo de execução a ser 

proposto pelo Autor. Registro que embora as custas recolhidas no 

Id.30152421 tenham sido comprovada no dia seguinte à distribuição da 

ação, o Sistema PJE não permite identificar a existência de manifestação 

durante o fluxo processual dos autos em gabinete após a remessa da 

pre-analise ao perfil do Magistrado para assinatura, o que justifica o ato 

jurisdicional lançado no Id.30144768. É o necessário. DECIDO. Para o 

deferimento da tutela provisória cautelar requerida em caráter antecedente 

é exigido a presença dos requisitos enumerados no art. 305 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a lide e seu fundamento (b) a exposição 

sumária probabilidade do direito alegado pela parte autora e (c) o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Oportuno pontuar que os 

pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. In casu, a lide 

principal apresentada foi Ação de Execução de Título Extrajudicial (Nota 

Promissória), com exposição sumária suficiente ao preenchimento dos 

itens “a” e “b” do instituto cautelar. Todavia, reputo inexistente o alegado 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de amparar 

um provimento jurisdicional extremamente gravoso e desproporcional 

neste prematuro momento processual. Ademais, as provas unilaterais 

produzidas em desacordo com o que dispõe o artigo 384 do CPC, não 

servem de base para o convencimento deste magistrado liminarmente. 

ANTE O EXPOSTO, ausentes os requisitos legais do art. 305 do CPC, 

INDEFIRO o pedido de TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE pleiteada. Nos termos do artigo 310 do CPC, INTIME-SE a 

parte Autora promover o ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito. Decorrido o prazo in albis, certifique-se e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013018-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS CRISTINA BELTRAMINI GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013018-67.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

ELIS CRISTINA BELTRAMINI GOMES REU: UNIMED NORTE 

NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO VISTOS, AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ELIS CRISTINA 

BELTRAMINI GOMES objetivando compelir o plano de saúde Requerido 

UNIMED NORTE/NORDESTE a custear integralmente o tratamento médico e 

insumos obstetrícios prescritos à Autora para a realização de seu parto 

em hospital especializado no atendimento de feto diagnosticado com 

cardiopatia, hipoplasia e artresia do coração (CID: Q23.4), com elevado 

risco de mortalidade, procedimento inexistente neste estado, tendo a Ré 

se omitido até este momento quanto a autorização pleiteada pela Autora. 

Com pedido de concessão da gratuidade, vieram conclusos. É o relatório. 

DECIDO. De proêmio, no tocante à concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita, a parte Autora corroborou fazer jus à benesse, de sorte 

que o deferimento do pedido é medida que se impõe. Pois bem. Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência é exigida a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 
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perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. Destaco ainda que a relação 

jurídica estabelecida entre as partes é indene de dúvidas, de consumo, 

sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor e, também, aos ditames 

da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de 

assistência à saúde. A inicial vem acompanhada com documento hábeis à 

comprovar a relação jurídica existente entre as partes, a vigência 

contratual e a prescrição médica para realização do tratamento 

mencionado na exordial (Id.30475461), evidenciando a probabilidade do 

direito da parte Autora. Além disso, os documentos do Id.30475463 e Id. 

30475464 indicam, ao menos neste momento processual, que a Requerida 

não autorizou expressamente atendimento especializado indispensável à 

sobrevivência do nascituro. Por sua vez, o perigo do dano resta evidente 

diante do diagnostico, inexistência de atendimento médico especializado, 

sobretudo hospital capacitado para a realização dos procedimentos e 

atendimentos dos quais a Autora e seu filho necessitam durante e após o 

parto, o que foi ressaltado pelo médico assistente no Id.30475461 pág.1 

(Dr.Leonardo L. Ponce, CRM/MT 6171 – Cardiologista Pediátrico) Nesse 

contexto, independente de haver a recusa expressa da Ré, o fato é que 

eventual negativa a cobertura dos tratamentos na forma prescrita, 

sobretudo aquelas que vão de encontro a recomendação médica quanto à 

imprescindibilidade dos tratamentos, deve ser coibida pelo Poder 

Judiciário, sendo evidente que a morosidade da Ré, no mínimo ameaça o 

direito da Requerente e seu filho. Somado a isso, salienta-se que no caso 

em tela estão em questão os princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana e da efetividade da atividade jurisdicional. Desta forma, 

nesta fase de cognição sumária, entendo que estão presentes os 

requisitos exigidos em lei para deferimento da tutela na forma pretendida. 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. RECUSA A TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA PELO 

PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é 

abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de 

procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o 

tratamento de doenças previstas no contrato. 2. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt no AREsp 1127253/RJ, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 

25/04/2018) “Embora, geralmente nos contratos o mero inadimplemento 

não seja causa para ocorrência de danos morais, a jurisprudência do STJ 

vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos 

da recusa de cobertura securitária, na medida em que a conduta agrava a 

situação de aflição psicológica e da angústia no espírito do segurado, o 

qual, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição 

de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada” (AgInt no REsp 

1628121/RS; Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

25/04/2017). Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do 

Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei 

ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Com efeito, reconhecida a probabilidade do 

direito, a urgência/emergência restou devidamente caracterizada, já que 

se trata de nascituro, cujo nascimento com vida depende do atendimento 

pleiteado pela Requerente. E nesse caso, conforme disposto no artigo 12, 

inciso VI, da Lei nº 9.656/98, o atendimento realizado, inclusive por 

estabelecimento não credenciado deve ser coberto pela operadora do 

plano de saúde de forma integral, imediatamente. Assim, uma ponderação 

dos interesses sub judice, à luz do princípio da proporcionalidade, revela 

que, neste estágio processual, merece ser prestigiado o da Requerente 

(vida/sobrevivência) em prejuízo do Requerido (contratual/patrimonial). 

Portanto, para esse última, a questão assume feição exclusivamente 

patrimonial, com razoável possibilidade de ressarcimento do prejuízo, 

caso, ao final, obtenha ganho de causa. O mesmo não sucede com a 

Requerente. No que tange ao perigo da irreversibilidade, há que se 

rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado perigo 

de dano irreparável inverso, prevalecendo a proteção ao bem jurídico mais 

relevante, de modo que as despesas para realização da intervenção 

cirúrgica poderá ser recomposto a posteriori, em caso de improcedência 

da demanda, enquanto a vida, especialmente quando se enfrenta doença 

grave, nem sempre poderá ter a mesma sorte. ANTE O EXPOSTO, 

devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do 

CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para fim de DETERMINAR que o 

plano de saúde Requerido UNIMED NORTE/NORDESTE providencie no 

prazo máximo de 04h (quatro horas) os atos necessários para a 

AUTORIZAÇÃO em âmbito NACIONAL contratado, o INTEGRAL E 

I R R E S T R I T O  T R A T A M E N T O S  M É D I C O S  e 

PROCEDIMENTOS/MEDICAMENTOS E INSUMOS AMBULATORIAIS / 

CIRURGICOS / HOSPITALÁRES / TERAPEUTICOS e similares, indicados 

pela equipe médica que atende à Requerente ELIS CRISTINA BELTRAMINI 

GOMES para a realização pré e pós parto, ordem que se estende ao 

nascituro ATÉ A ESTABILIZAÇÃO DA SAÚDE DE AMBOS OS PACIENTES, 

inclusive no caso de não haver profissional conveniado, nos limites legais 

e contratuais entabulados entre as partes, adimplindo a contraprestação 

diretamente ao profissional/estabelecimento, valendo-se dos meios legais 

e menos gravosos para reaver qualquer coparticipação assumida pela 

Requerente, sob pena de multa diária por eventual descumprimento desta 

ordem, que fixo no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, apresentar contestação, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. 

Advirto que no caso de o plano de saúde possui intercambio estadual, 

além da intimação e citação oficial via carta precatória, DETERMINO a 

comunicação via oficial de justiça à UNIMED CUIABÁ, sediada nesta Capital 

na Rua Barão de Melgaço, 2713 - Centro Sul, Cuiabá - MT, 78020-800, 

para conhecimento e cumprimento desta ordem, a fim de dar agilidade e 

efetividade ao cumprimento da ordem. Por derradeiro, DETERMINO que a 

Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. DETERMINO o cumprimento 

URGENTE da ordem, ficando desde já autorizada a realização da diligência 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como mandado. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020031-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTOS SILVA OAB - MT26205/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1020031-54.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, INDEFIRO o pedido 

formulado pela parte Autora no Id.29926991, porquanto a ordem proferida 

no Id.20043635 não responsabilizou a Requerida pela suspensão dos 

efeitos do protesto. Ademais, é possível verificar que a certidão juntada 

no Id.29926992 foi pleiteada pela “parte interessada”, não havendo prova 

de que a informação positiva do protesto vem sendo fornecida à terceiros, 

em descumprimento da ordem judicial recebida pela serventia. 
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Conseguinte, apresentados a contestação (Id.22765400) e a impugnação 

à contestação (Id.25459211), devem as partes especificar eventual prova 

que presentem produzir. Assim, com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c artigo 

357, §2º, todos do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para 

no prazo de 10(dez) dias, querendo: a) Especificarem quais provas ainda 

pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem atestar 

com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Após, conclusos, certificando-se eventual 

decurso do prazo concedido acima. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011363-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI DA COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011363-60.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

TONI DA COSTA FERREIRA REU: AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA VISTOS, 

Inicialmente esclareço que, tendo a parte selecionado a existência de 

pedido de tutela provisória de urgência no momento da distribuição da 

ação, o processo foi destinado automaticamente pela plataforma do PJE à 

pasta de iniciais urgentes, na qual, por ordem desde Magistrado, os 

processos são pré-analisados e submetidos à confirmação com a 

celeridade e no fluxo processual prioritário. Razão disso, uma vez 

realizada a pré-análise pela assessoria e remetido os autos ao perfil do 

Magistrado, é impossível acompanhar a realização de juntadas ou 

manifestações, sendo recomendável pelo principio da cooperação, que o 

representante postulatório empreenda esforços no sentido de comunicar a 

assessoria ou a secretaria, sobre a existência de manifestação juntada 

após a conclusão do feito, a fim de evitar a prolação de ato jurisdicional 

ineficaz, principalmente quando se trata de manifestação capaz de alterar 

o juízo de admissibilidade da petição inicial, como in casu. Dito isso, 

verifico que a parte Autora informou somente na emenda do Id.30253742, 

que a distribuição da presente ação reiterando o pedido extinto sem 

resolução do mérito nos autos do Pje nº1039120-63.2019.8.11.0041, que 

tramitou perante a 9ª Vara Cível, sendo inclusive sentenciado por aquele 

juízo, vindicando o reconhecimento da prevenção nos termos do artigo 59 

e artigo 286, inciso III do CPC, confira-se: Art. 59. O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: [...] II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; Desse modo, determino 

a remessa do processo ao juízo prevento da 9ª Vara Cível desta Capital, 

com as baixas necessárias. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1043009-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1043009-59.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028787-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANETE BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1028787-52.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040570-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENISE SANTANA DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA CATARINA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº – 1040570-41.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes juntado no id. 29605029, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, DECLARO EXTINTO o 

presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b” do CPC. Defiro o pedido formulado pela parte Requerente no 

id. 29661799, e DETERMINO a expedição de Carta de Adjudicação do 

imóvel registrado perante o Cartório do 2º Serviço Registral de Cuiabá com 

matrícula nº 98.270, em favor da parte Requerente. Oficie-se ainda o 

Cartório do 2º Serviço Registral de Cuiabá/MT, para que lavre a escritura 

pública de transferência e registro na matrícula do imóvel ao registro da 

averbação da servidão registrado sob nº 45.769 livro nº 2GN, folha 176 

(id. 12981614). Custas remanescentes de acordo com os termos do art. 

90, § 3º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001484-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA AUXILIADORA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PAGOT (EXECUTADO)

CARMEN DE MELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1001484-97.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Diante do total 

cumprimento do acordo (id. 29999052) DECLARO EXTINTO o presente 

feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do 

CPC. Nada tendo as partes convencionado acerca das custas 

processuais, estas serão divididas igualmente conforme o disposto no art. 

90 §2º do CPC. Arquivem-se os autos, observando as providências de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047793-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROBERTO PEREIRA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1047793-45.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043903-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INA RODRIGUES OAB - MT17004-O (ADVOGADO(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1043903-35.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 29326467 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 28993429 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado no id. 28993429 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 29326467. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030228-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARLY CARDOSO RELIQUIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1030228-05.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 29406069 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 29029835 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado no id. 29029835 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 29406069. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002842-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE OLIVEIRA SABARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1002842-34.2017.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Autora ajuizou 

a presente Ação de Cobrança DE Diferença do Seguro Obrigatório, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS E CIA, alegando, 

em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico, requerendo ao final 

a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório – 

DPVAT. Todavia, deferida a nova prova pericial no id. 13336060, a parte 

Autora apesar de intimada, não compareceu à perícia agendada (id. 

17721191), para ser submetida a avaliação médica, tampouco justificou 

sua ausência. No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte 

Autora está a impedir a regular tramitação do processo, obstando, 

portanto, que se alcance o encerramento da prestação jurisdicional de 

modo regular, pois o normal prosseguimento do feito depende de ato a ser 

praticado por ela, em mantê-lo atualizado o endereço. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do art. 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Determino ainda a expedição de ALVARÁ em 

favor da parte REQUERIDA do valor depositado (id. 18537541) para 

pagamento dos honorários periciais, observando os dados bancários a 

serem informados. Custas remanescentes pela parte Autora, ressalvando 

os casos de suspensão da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita 

(art. 98 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038366-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1038366-58.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 29364441 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 29036607 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado no id. 29036607 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 29364441. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015686-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RIBEIRO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1015686-79.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 29180134 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 28700392/28700394 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se 
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ALVARÁ do valor depositado no id. 28700394 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 29180134 Custas 

remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 90 do 

CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020346-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1020346-87.2016.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036670-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARROS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1036670-84.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 29143881 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 28578533 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado no id. 28578533 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 29143881. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000009-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BORGES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE 

PJE n° 1000009-09.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT que LUCIA BORGES DE ANDRADE move em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER, alegando, em síntese, que seu 

companheiro ELIAS SOARES DA COSTA, foi vítima de acidente 

automobilístico vindo a óbito em 22/06/2017. Requer ao final, a 

condenação da Requerida ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), referente a indenização do seguro obrigatório, 

acrescido dos consectários legais. Requereu ainda, a condenação do 

Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da causa. Despacho de id. 11801012, 

determinando a emenda da petição inicial para a juntada do comprovante 

do requerimento administrativo. Requerimento de emenda no id. 

11934282/11934293. Despacho de id. 13225563, determinando a juntada 

da cópia do requerimento administrativo protocolado junto à Seguradora. 

No id. 13437582/13437591, perfaz a juntada da resposta da seguradora 

sobre a regulação do sinistro. Despacho de id. 14637388, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação. A 

Requerida apresentou contestação no id. 15509249, pugnando em 

preliminar, a retificação da autuação para fazer constar a denominação 

correta da Seguradora, a ilegitimidade ativa da parte Autora, sob a 

alegação da inexistência de comprovação de sua condição de beneficiária 

e a não comprovação do reconhecimento de sua união estavél, suscitou 

ainda, a ausência de documentos essenciais para a propositura da ação. 

No mérito impugnou os documentos juntados pela parte autora com 

relação à diferença da assinatura entre a documentação pessoal (RG) e 

(CPF) e a procuração juntada nos autos, apontou a necessidade de 

aditamento do boletim de ocorrência, em razão de estar com a data 

diversa daquela constante na certidão de óbito, defendeu a falta de nexo 

causal entre o falecimento do de cujus e o acidente, e discorreu acerca da 

ausência de comprovação de única herdeira. Sustentou também que em 

caso de condenação, o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da 

Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT, a qual define que o valor do 

quantum indenizatório seja de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

e ainda em caso de eventual condenação, a correção monetária incida a 

partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios 

incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do STJ. 

Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em no 

máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Termo de 

audiência de conciliação no id. 16785893, em que não foi formulada 

proposta de acordo e o patrono da parte Autora requereu o 

prosseguimento do feito, por se tratar de indenização do Seguro por 

morte. Impugnação a contestação no id. 17552283. A parte Autora no id. 

17957403/17957405, junta aos autos cópia do relatório da Polícia Judiciária 

Civil e cópia do boletim de ocorrência. Decisão de id. 17694225, 

determinando que a companheira da vitima traga aos autos documentos 

que comprovem a união estável do falecido alegada na certidão de óbito. 

A parte Requerida no id. 18761223, pugna pela produção de prova 

documental, a juntada de documento pessoal legível pela parte Autora, e a 

juntada do aditamento do boletim de ocorrência, requer ainda, o 

depoimento pessoal da Autora e testemunhas e a expedição de ofício ao 

instituto nacional de seguridade social para restar configurado se a parte 

autora é a única beneficiária do falecido. A parte Autora no id. 

18797945/18987978, manifesta informando que não possui mais provas a 

produzir, requerendo o deferimento das juntadas e pugnou pela realização 

de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas para a 

prova da união estável. Juntada de petição de habilitação nos autos no id. 

20245940/20246242. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente registro ser 

imprescindível o depoimento pessoal da parte Autora, vez que os 

documentos trazidos aos autos são suficientes para o deslinde da causa, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, notadamente a 

realização do depoimento pessoal da parte Autora, conquanto a 

controvérsia gira em torno do falecimento do de cujus decorrente de 

acidente automobilístico, haja vista que a prova necessária 

circunscreve-se em documental, a qual já se encontra produzida no 

caderno processual (id. 18797945/18797978). DA PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE ATIVA. No que tange a preliminar de ilegitimidade ativa, sob 

a alegação de não comprovação de a autora ser única herdeira, no caso 

dos autos, restou suficientemente comprovada à união estavél existente 

entre o falecido e a parte autora, conforme os documentos juntados nos 

id’s. 18797959 e 1879796, a qual veio acompanhada da assinatura de 

duas testemunhas, portanto, não há óbice para que a Autora receba a 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT legalmente assegurada, 

porquanto resta comprovada que é a única beneficiária. Desse modo, não 

há que se falar em ilegitimidade ativa da Requerente para o ajuizamento da 

ação, uma vez que fora comprovada a união estável desta com o “de 

cujos”. Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul julgou: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

ILEGITIMIDADE ATIVA – EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DA UNIÃO 
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ESTÁVEL COM O FALECIDO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – 

LEGITIMIDADE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – 

DESNECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE PRÉVIA AÇÃO DECLARATÓRIA 

– PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO IMPROVIDO. I) Deve ser 

reconhecida a legitimidade ativa da companheira do falecido em acidente 

de trânsito quando emergem dos autos elementos probatórios que atestam 

a existência da união estável entre eles na época do óbito. II) Recurso 

conhecido e improvido. (TJ-MS - Apelação APL 08215920620138120001 

MS 0821592-06.2013.8.12.0001 TJ-MS Data de publicação: 25/06/2015) 

Diante disso rejeito a preliminar. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO SINISTRO. No que tange a 

preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois a 

parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários para a propositura da ação, dentre eles, a certidão de óbito 

(id. 19797978), o relatório da Polícia (id. 18797969), a declaração da união 

estável devidamente assinada por duas testemunhas (id. 18797962), 

todos eles previstos no art. 5º da lei de regência. Portanto, rejeito a 

preliminar . Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. 

Consigno que a parte Requerida em sua peça contestatória, alegou a 

respeito da diferença das assinaturas, apresentadas na procuração e nos 

documentos corroborados na exordial, requerendo a juntada de nova 

documentação com assinatura autenticada em cartório. No entanto, cabe 

esclarecer que tal solicitação é desnecessária, tendo em vista a 

dispensabilidade de autenticação de instrumento procuratório, e que em 

nada influencia a análise do mérito, sobretudo considerando que houve 

comparecimento pessoal da parte Autora por ocasião da audiência de 

conciliação, desta feita, indefiro o pedido aviado pela Requerida, passando 

ao julgamento do feito. Com relação à necessidade de retificação do 

boletim de ocorrência, verifico que o mesmo fora aditado com a data 

correta do acidente, conforme anexado nos autos no id. 18797967. Pois 

bem. O seguro DPVAT visa à indenização de danos pessoais à vítima de 

acidentes envolvendo veículos automotores que circulam na via terrestre, 

ou sua carga a pessoas transportadas ou não. Tais danos pessoais 

podem ser relativos à morte, invalidez permanente ou ressarcimento de 

despesas médicas (DAMS). Encontra-se comprovado nos autos que 

ELIAS SOARES DA COSTA, foi vítima de acidente automobilístico ocorrido 

no dia 22/06/2017 resultando em seu falecimento, conforme se infere nos 

documentos como a Certidão de óbito de id. 18797978, e o relatório da 

Polícia de id. 18797969. Outrossim, tais documentos são suficientes para 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte da vítima. 

Aliás, de acordo com o art. 5º, da Lei nº 6.194/74, o pagamento da 

indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. O artigo 5º e 

§§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 com a alteração da Lei nº 8.441/92 e da Lei 

nº 11.482/07, diz que: Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1º - A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. § 2º Os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará. 

De outro lado, o art. 4º da Lei nº 6.194/74 determina que a indenização no 

caso de morte seja paga de acordo com o disposto no art. 792 do Código 

Civil, o qual tem a seguinte redação: Art. 792. Na falta de indicação da 

pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que 

for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não 

separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, 

obedecida a ordem da vocação hereditária. Logo, o valor da indenização 

deverá ser pago a Autora. Aliás, o ônus de provar a existência de outros 

beneficiários era da ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se 

desincumbiu. No que tange o pedido de expedição de ofício ao INSS, 

verifico ser desnecessário, uma vez que, a certidão de óbito no (id. 

18797978) e a declaração assinada por duas testemunhas no (id. 

18797962), comprovam que o de cujos não tinha filhos. Importante se diga 

que não pode a seguradora se recusar ao pagamento da indenização, sob 

a escusa da ausência de prova da condição de única beneficiária, em 

face de presunção de boa-fé nas relações processuais, de modo que é 

totalmente inviável a produção de prova negativa pela Autora, incumbindo 

à seguradora Requerida corroborar elementos no sentido de afastar tal 

presunção, ônus do qual não se desincumbiu. Demais disso, se 

eventualmente surgirem outros herdeiros, a seguradora terá direito de 

regresso contra a Autora na cota parte da indenização que couber a 

terceiro. Corroborando a situação exposta nos autos, os seguintes 

julgados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– INDENIZAÇÃO POR 

MORTE – PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO 

DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO A TEOR DO ART. 5º § 1º, A, DA LEI Nº 6.194/74 - DESCABIMENTO 

– CÓPIA DO BOLETIM DE ACIDENTE E CERTIDÃO DE ÓBITO DO DE CUJUS 

(ESPOSO E PAI DOS AUTORES) – COMPROVAÇÃO TANTO DO ACIDENTE, 

QUANTO DO RESULTADO DELE DECORRENTE – INDENIZAÇÃO FIXADA 

NOS TERMOS DA LEI Nº 11.482/2007 – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVIABILIDADE – INCIDÊNCIA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 

11.482/2007 – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS – PEDIDO PARA REDUÇÃO DA 

VERBA HONORÁRIA – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 

CONSONÂNCIA COM OS § 3 E 4º DO ART. 20,DO CPC E § 1º DO ART. 11 

DA LEI Nº 1.060/50 – RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez que os 

autores/apelados comprovaram sua condição de esposa e filhos do 

beneficiário/vítima, indiscutível a legitimidade ativa para a ação de 

cobrança que visa o recebimento de verba indenizatória do seguro DPVAT 

resultante de evento morte. [...]” (TJMT,2ª Câmara Cível, RAC nº 

150608/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/06/2013). 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a 

parte Requerida, SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A, pagar a Requerente, LUCIA BORGES DE ANDRADE, o 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à 

indenização prevista no artigo 3º, inciso I da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja: 

22/06/2017. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do CPC). Por fim, promova-se as alterações necessárias na 

autuação do feito a fim de regularizar os dados da parte Requerida para 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1035849-80.2018.8.11.0041(J) VISTOS, LUIZ DE SOUZA, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

29/05/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando, “fratura do membro superior e fratura 
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do inferior esquerdo ”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita, em razão de não suportar com 

o ônus processual, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal sob pena de confissão e revelia, manifestou 

que não possui interesse na audiência de conciliação, a realização de 

perícia judicial, a produção de provas por todos os meios e que a ação 

seja julgada totalmente procedente, determinando que a Requerida pague 

a importância do Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 7.087,50 (sete 

mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais 

de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária 

com índice do INPC, a partir do evento danoso. Ao final, requereu a 

condenação da Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios no 

valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Despacho inicial de id. 20289309. 

A Requerida apresentou contestação id. 26282259, arguindo em preliminar 

a necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa e a inépcia da inicial por ausência de documento indispensável ao 

prosseguimento da demanda. No mérito, pela improcedência do pedido 

inicial ante a ausência de provas da invalidez permanente e definitiva e a 

falta de nexo causal pelo boletim de ocorrência ter sido lavrado em data 

posterior ao fato. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se 

ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o 

teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso 

de eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do 

STJ, a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da 

lesão, bem como, a correção monetária incida a partir da data do sinistro, 

e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, entre no mínimo 10% (dez por cento) e no 

máximo 20% (vinte por cento). Petição de habilitação nos autos no id. 

25803794. O Autor foi submetido a perícia médica, por ocasião da 

Audiência de Conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

26642495. Impugnação à contestação no id. 26826802. Certidão de id. 

26964548, intimando as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir. A parte Requerida no id. 27486050, pugna pelo 

julgamento antecipado. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA No que 

tange a preliminar registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia postulada na 

exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do 

Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à 

alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, 

juntando todos os documentos necessários para a propositura da ação, 

RG e CPF (id. 16003441), e demais informações, como, veículo, município 

e U.F. do acidente estão no Boletim de Ocorrência (id. 16003443). Além 

disso, presumem-se verdadeiros os documentos juntados nos autos. 

Portanto, não acolho a preliminar de inépcia da inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Declaração de Ocorrência e Documentos 

médicos (id. 16003441), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 26642495, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade de um dos ombros o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 26642495), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, com perda de 75% (setenta 

e cinco por cento), do ombro direito de comprometimento do seu patrimônio 

físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 
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sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente LUIZ DE SOUZA, a quantia de de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 29/05/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019760-79.2018.8.11.0041(J) VISTOS, EDMILSON DA COSTA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 18/04/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“lesão do membro superior esquerdo”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal, sob pena de 

revelia, a distribuição dinâmica do ônus da prova, a produção de provas 

por todos os meios e a condenação da Seguradora ao pagamento do 

seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez permanente no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou o valor a ser 

apurado na perícia. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento 

no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais 

pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho de id. 14037766, 

determinando a emenda do pedido inicial, anexando a cópia do protocolo 

do Requerimento Administrativo. Requerimento de emenda à inicial id. 

14851083/14851138. Despacho de id. 17557093, indeferindo o pedido 

anterior e determinando a emenda do pedido inicial pela segunda vez, 

anexando a cópia do protocolo do Requerimento Administrativo. 

Requerimento de emenda à inicial no id. 18316913/18317598. Despacho de 

id. 20628256, determinando prosseguimento do feito com a realização de 

Audiência de Conciliação e a citação da Requerida. Juntada de Aviso de 

recebimento no id. 22508081. Petição de habilitação nos autos no id. 

26860487. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27341916. 

A Requerida apresentou contestação id. 27509476, arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa e a falta de interesse de agir por entender necessária a realização 

do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a falta de nexo causal entre a lesão e o 

acidente e a improcedência do pedido de indenização de danos morais. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão, 

bem como, a correção monetária incida a partir da data do sinistro e os 

juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 

do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, entre no 

mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento). 

Impugnação à contestação no id. 28983929. A parte Requerente no id. 

28984843, manifesta pela procedência do pedido de acordo com a pericia 

realizada. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 

Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 
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FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados a Declaração de ocorrência (id. 14006341) e Documentos 

médicos (id. 14006350) sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 27341916, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de uma das mãos o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 27341916), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta por cento), de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. No 

que concerne ao pedido de condenação da Seguradora Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à 

parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento contratual por 

si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode assim ser 

definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta 

ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 

puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o 

dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à 

personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 

DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 
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INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS E CIA, pagar 

ao Requerente EDMILSON DA COSTA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

18/04/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como em honorários de 

sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), 

nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032938-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SANTOS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1032938-95.2018.8.11.0041(J) VISTOS, MARIA DO SOCORRO SANTOS 

DA CONCEIÇÃO, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS 

MORAIS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 11/08/2018 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “politrauma, polifratura e fratura da clavícula”. Discorre a 

Autora em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, que a 

Requerida seja citada a comparecer à audiência de conciliação e para 

apresentar contestação no prazo legal sob pena de confissão e revelia, a 

produção de prova pericial, a distribuição dinâmica do ônus da prova, e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente, acrecida de juros legais de 1,0% 

(um por cento) ao mês, desde a citação, de acordo com a súmula 426 do 

STJ, bem como, a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

desde a data do evento danoso. Requereu ainda a condenação Requerida 

a pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de 

danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho de id. 

15682196, determinando a emenda do pedido inicial, anexando a cópia do 

protocolo do Requerimento Administrativo. A parte Requerente no id. 

15788410, interpôs pedido de suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta) dias. Certidão de id. 17326419, intimando a parte Requerente 

para dar andamento ao feito. A parte Requerente no id. 17553839, 

interpôs pedido de suspensão do processo para julgar a Ação de 

Obrigação de Fazer pelo prazo de 60 (sessenta) dias. A parte Requerente 

no id. 19233453, requereu o devido prosseguimento do feito. Despacho de 

id. 20606595, determinando prosseguimento do feito com a realização de 

Audiência de Conciliação e citação da Requerida. Juntada de 

correspondência devolvida no id. 22889131. Petição de habilitação nos 

autos no id. 26751417. Juntada de substabelecimento no id. 27218585. A 

Autora foi submetida a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27285031. A Requerida 

apresentou contestação id. 27630841 arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda e a falta de interesse de agir por 

entender necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

ante a ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a 

ausência de nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato e a improcedência do pedido de 

indenização de danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão, bem como, a correção monetária 

incida a partir da data do sinistro e os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, entre no mínimo 10% (dez por cento) e no 

máximo 20% (vinte por cento), conforme o art. 85, §2° do CPC. A parte 

Requerente no id. 28736838, manifesta pela procedência do pedido de 

acordo com a pericia realizada. Impugnação à contestação no id. 

28811942. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 
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PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o boletim de ocorrência (id. 15680714) e Documentos médicos 

(id. 15680715) sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 27285031, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27285031), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
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POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS E CIA, pagar 

a Requerente MARIA DO SOCORRO SANTOS DA CONCEIÇÃO, a quantia 

de R$1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 11/08/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026657-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LL ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CARLOS MILER (EXECUTADO)

LUCIMAR DE ARAUJO CHORRO MILER (EXECUTADO)

MILL CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1026657-89.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes juntado no id. 22297260/22297265 para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos. Diante do total cumprimento do 

acordo (id. 26305556) DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. 

Custas Remanescentes ao encargo das partes Executadas, conforme 

estabelecido na avença. Arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038780-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1038780-56.2018.8.11.0041(J) VISTOS, MARIA KAROLINE ALMEIDA DOS 

SANTOS, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 27/09/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, ocasionando “fratura do ombro 

esquerdo”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a concessão do 

benefício da justiça gratuita, em razão de não suportar com o ônus 

processual, a designação de audiência de conciliação, a citação da 

Requerida para comparecer à audiência de conciliação e apresentar 

contestação no prazo legal sob pena de revelia, a produção de provas por 

todos os meios e que a ação seja julgada procedente, determinando que a 

Requerida pague a importância do Obrigatório DPVAT relativo à invalidez 

permanente no montante de R$ 13.457,02 (treze mil, quatrocentos e 

cinquenta e sete reais e dois centavos), resultante da invalidez, mais o 

valor de R$ 42,98 (quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), 

referentes as despesas com medicamentos – DAMS, acrescidos de juros 

e correção monetária, ambas desde a data da citação. Ao final, requereu 

a condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento). Despacho 

de id. 16369764, determinando a emenda do pedido inicial, anexando a 

cópia do protocolo do Requerimento Administrativo. A parte Requerente no 

id. 17366113, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) 

dias e juntou o requerimento administrativo. Despacho no id. 20302613, 

determinando prosseguimento do feito com a realização de Audiência de 

Conciliação e citação da Requerida. Juntada de documentos pela parte 

Autora no id. 22004381/22004384. A Requerida apresentou contestação 

id. 24236355, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a incorreção do valor da causa, a inépcia da inicial por ausência 

de documento indispensável ao processamento da demanda, a carência 

da ação por falta de interesse processual, alegando que já houve o 

efetivo pagamento da cobertura DAMS devida no valor de R$ 42,98 

(quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) em sede administrativa 

em 06/06/2019 e a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido de reembolso por 

despesas médicas e suplementares, a ausência de provas da invalidez 

permanente, a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito pelo fato 

de boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão, 

assim como, a correção monetária incida a partir da data do acidente, e 

ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância 
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a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários 

Advocatícios, arbitrados não devem ultrapassar o patamar no mínimo de 

10%, (dez por cento) e o máximo 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação. Petição de habilitação nos autos no id. 25806092. A Autora 

foi submetida a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 26654988. Certidão de Decurso de 

prazo no id. 29113271. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA No que 

tange a preliminar registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia postulada na 

exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do 

Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à 

alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, 

juntando todos os documentos necessários para a propositura da ação, 

RG e CPF (id. 16363563), e demais informações, como, veículo, município 

e U.F. do acidente estão no Boletim de Ocorrência (id. 16363561). Além 

disso, presumem-se verdadeiros os documentos juntados nos autos. 

Portanto, não acolho a preliminar de inépcia da inicial. PRELIMINAR- 

CARÊNCIA DA AÇÃO – EM RAZÃO DO PAGAMENTO EFETUADO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E 

HOSPITALARES - DAMS. Por derradeiro, com relação ao pedido de 

reembolso de despesas médicas e hospitalares (DAMS), imperioso 

destacar que a parte Requerente já recebeu o montante em via 

administrativa em 06/06/2019, o valor de R$ 42,98 (quarenta e dois reais e 

noventa e oito centavos), consoante o comprovante juntado no id. 

24236356. Portanto, a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável 

quitação à seguradora, para nada mais reclamar, sendo somente 

necessário analisar as lesões que acometeram a parte Requerente do 

acidente noticiado. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado 

o Boletim de ocorrência (id. 16363561) e Documentos médicos (id. 

16363559/16363560), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial 

Judicial id. 26654988, concluindo de maneira inequívoca pela existência do 

nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente 

que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 26654988), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento), de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

pedido de indenização por reembolso das despesas de Assistência 

médica e hospitalares – DAMS, tenho lhe inviável o acolhimento do pedido 

em razão da Seguradora já ter efetuado o pagamento em sede 

administrativa, desta feita, indefiro o pedido. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 
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SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A., pagar a Requerente, MARIA KAROLINE ALMEIDA DOS 

SANTOS, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Sumula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja 

27/09/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como em honorários de 

sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), 

nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020346-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1020346-87.2016.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036605-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE NAZARE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS PJE nº 

1036605-26.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR que MARIA 

DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA move em desfavor de CASAS BAHIA 

(VIA AREJO S/A) alegando em síntese, que efetuou foi surpreendida com 

a informação de que seus dados estariam inscritos nos órgãos de 

proteção ao crédito referente a compra de uma televisão de 49 polegadas 

no valor de R$ 4.572,60 (quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e 

sessenta centavos), da qual jamais adquiriu ou autorizou qualquer pessoa 

comprar mediante crediário em seu nome. Discorre que tal situação 

causou-lhe inúmeros dissabores e constrangimentos. Ao final, pede a 

procedência da ação, com a condenação da parte Requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais experimentados de forma 

injusta, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O pedido de gratuidade 

da justiça foi deferido no id. 11184960 e pela mesma decisão houve o 

deferimento do pedido de tutela de urgência. A parte Requerida foi citada e 

compareceu a audiência de conciliação no id. 12411138, todavia, deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação, conforme 

certificado no id. 13290772. Vieram os autos conclusos. É O 

NECESSÁRIO. DECIDO. Pretende a parte Requerente ser indenizada em 

decorrência da restrição de seus dados nos anais de proteção ao crédito 

em razão de uma dívida junto à parte Requerida, cujo débito não fora por 

ela contraído. Inicialmente consigno que a relação jurídica havida entre as 

partes está amparada no Código de Defesa do Consumidor, de modo que 

ao caso em apreço incidem os artigos 2º e 3º, § 2º, ambos do CDC, 

aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços (art. 

14 do mesmo diploma legal). Trata-se, no caso, de relação de consumo 

stricto sensu, ficando bastante caracterizado o defeito do serviço e o 

dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Cumpre registrar ainda que pelos influxos da legislação 

consumerista, caberia à parte Requerida demonstrar alguma hipótese 

excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva, 

todavia, não o fez, limitando-se a afirmar na manifestação juntada no id. 

15865888 que a restrição em comento traduz-se no exercício regular de 

um direito em decorrência da possível prática fraudulenta por terceiros . 
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Todavia, não se pode perder de vista que, no ordenamento pátrio, vige o 

princípio do risco da atividade, o qual preconiza que todo aquele que se 

disponha a praticar alguma atividade no mercado de consumo responde 

por eventuais prejuízos suportados pelos consumidores, 

independentemente de culpa, como no caso dos autos. Assim, na 

sistemática do CDC nem mesmo a alegação de que a ré também fora vítima 

da fraude perpetrada por terceiro não tem o condão de elidir a 

responsabilidade do fornecedor de produtos ou prestador de serviços. In 

casu, inafastável o fato de ter sido a contratação realizada por terceiro, 

utilizando-se de documentos adulterados ou qualquer outro meio 

fraudulento, de modo que patente a responsabilidade da Requerida 

encontra-se patente, senão pela falta de cuidado objetivo necessário na 

conferência de forma eficiente dos dados e documentos no momento da 

venda dos produtos, ônus que lhe incumbia. Desta forma, tenho que a 

Requerida encaminhou para o cadastro de inadimplentes os dados da 

parte autora indevidamente, restando comprovada a prática de conduta 

ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas conseqüências, qual seja, 

a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma 

injusta. Portanto, não se há questionar o prejuízo diante do próprio 

significado proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos 

criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de 

Protestos de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os 

inadimplentes, os descumpridores das obrigações, pessoas que sob a 

ótica financeira, não são dignas de crédito e confiança. A jurisprudência é 

bastante clara, pacífica e uníssona em determinar a indenização por 

danos morais, todas as vezes que os dados cadastrais de uma pessoa 

são indevidamente remetidos aos órgãos de restrição de crédito. A saber: 

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REALIZAÇÃO 

DE CONTRATO SEM CONHECIMENTO DO AUTOR - DEVER DE 

COMPROVAÇÃO - ÔNUS DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO - DANOS 

CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA – 

DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE 

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS 

DESPROVIDOS. O réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é 

imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante disso, 

imperioso se faz o reconhecimento da inexigibilidade do débito e, 

consequentemente, tem-se como indevida a inclusão do nome do autor no 

cadastro de inadimplentes. Responde a requerida pelos danos morais 

ocasionados ao cliente em virtude de transtornos, incômodos e inscrição 

indevida aos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, decorrentes da 

utilização de dados cadastrais em nome como avalista da autora em 

contrato com terceiro desconhecido. O Código de Defesa do Consumidor 

responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, 

pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de 

defeitos na prestação dos serviços. A indenização por dano moral deve 

ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à 

finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima 

e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019) 

APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – 

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – EVENTUAL FRAUDE PRATICADA 

POR TERCEIROS – CULPA QUE NÃO SE PODE ATRIBUIR AO CONSUMIDOR 

- ILICITO E DANO MORAL DEMONSTRADOS – ARBITRAMENTO EM VALOR 

QUE NÃO ATENDE AS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER 

PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – INÍCIO DOS JUROS DE 

MORA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO POR SE TRATAR DE 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDA – APELAÇÃO DO BANCO DESPROVIDA – SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. A ação de indenização tem por pressuposto a 

demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, 

levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento razoável 

de valor a título de compensação moral e, inclusive, que atende ao caráter 

pedagógico. É de se manter o arbitramento do percentual dos honorários 

advocatícios se verificado que foi feito em consonância com a regra 

própria à espécie.O início dos juros de mora de dano moral advindo de 

responsabilidade extracontratual se dá a partir da data do evento danoso. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. De acordo com o magistério de Carlos Alberto 

Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, 

basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação 

do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação 

central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil por Danos 

Morais”, 3ª ed, São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279) 

ISTO POSTO e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar a 

inexistência do débito negativado, e, CONDENAR a parte Requerida VIA 

VAREJO S/A (CASAS BAHIA) pagar a parte Requerente MARIA DE 

NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 

título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da negativação indevida (26/09/2017 – ID.10967769), nos termos da 

Sumula 54 do STJ e correção monetária a partir deste decisum (Sumula 

362 STJ). MANTENHO A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO ID 

11184960 POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Condeno a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

§2º do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020346-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1020346-87.2016.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020346-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1020346-87.2016.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020346-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1020346-87.2016.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020346-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1020346-87.2016.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020346-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1020346-87.2016.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020346-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1020346-87.2016.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020346-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1020346-87.2016.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012748-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MAIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZELSO ANTONIO GEIER DEFANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012748-43.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites, extrato de movimentação bancária dos últimos 90 (noventa) dias 

e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009452-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA MOURA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA DE FREITAS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009452-13.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

caução ofertada no ID 30390468/30390469. Cumpra-se a decisão de ID 

30134856. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1045548-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAOR DONIZETTI CARNEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SIMONI (REU)

MAURICIO DUMONT LANGE ADRIEN NETO (REU)

JESUS LANGE ADRIEN NETO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1045548-61.2019.8.11.0041 DESPACHO O autor reitera o 

pedido de tutela de urgência para decretar o despejo. Entretanto, deixou 

de apresentar fatos novos, a fim de modificar o entendimento da decisão 

proferida no ID 24991450. Diante disso, mantenho a decisão de 

indeferimento da tutela pelos seus próprios fundamentos. A contestação 

apresentada (ID 29665899) é tempestiva, razão pela qual indefiro o pedido 

de decretação da revelia. Visando ao saneamento e ao encaminhamento 

da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do 

CPC, ao Princípio da não-surpresa e da colaboração instruídos pela lei 

adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010599-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLAGIO DOS YPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010599-79.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte ré para se manifestar sobre a petição de ID's 30096673, 30097095 e 

30220695, no prazo de 48 horas. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014743-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI OAB - MT6616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACE Participação e Intermediação de Negócios Ltda (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DEITOS OAB - RJ137125 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014743-28.2019.8.11.0041 DESPACHO O TJMT negou 

provimento ao RAI 1012414-69.2019.811.0000, interposto pela embargada 

(ID 26604923), mantendo a decisão de ID 22183590. Intime-se a 

embargante para apresentar manifestação sobre a impugnação aos 

embargos (ID 22779211) e a petição de ID 25800066. Cuiabá-MT, 18 de 

março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058295-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIBEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058295-43.2019.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Deverá no mesmo 

prazo emendar a petição inicial para trazer aos autos a procuração, bem 

como atender ao dispositivo do art. 32, § 1º e 2º da Res. 03/2018 - TP. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012742-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO COSTA CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

I. F. COLLAREDA REPRESENTACOES EIRELI (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012742-36.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites, extratos de movimentação bancária dos últimos 90 (noventa) 

dias e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022376-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE OAB - MT17729/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

30272193, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030890-32.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RAINA CATIUCIA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. 

(REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

28753898, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037268-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL SOUZA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA OAB - MT23276/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

29949062, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030740-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO CHAGAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

30192921, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042654-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LIMA RODRIGUES FONTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

29687913, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047132-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GONCALVES TIDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no 

ID.28399902, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043928-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR MACIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

28538291, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044074-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE LIMA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

29185662, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044082-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR DA COSTA SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

28625989, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035590-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no 

ID.28296883, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1047075-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEUMAR ANTONIO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no 

ID.27675858, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044167-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE PAULA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

29408341, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042167-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALKIRIA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

28491810, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041994-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEY SOUSA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

28529967, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044249-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIOZINA BATISTA TRINDADE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

28576235, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042607-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO EDVALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

29069215, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036533-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE FREITAS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no 

ID.25625685, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006890-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY COUTO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

26301703, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044152-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR MONTEIRO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

28492847, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 
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Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043378-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIO APARECIDO BELIZARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no 

ID.29070566, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050166-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA VILAR CARDOSO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA MEIRELES RODRIGUES OAB - DF19541 (ADVOGADO(A))

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE OAB - DF24923 (ADVOGADO(A))

GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO OAB - DF20334 (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no 

ID.26541365, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038818-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEGAIL PINHEIRO MESQUITA (AUTOR(A))

CICERO CRISTIANO MIRANDA MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REU)

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação às Contestações juntadas nos 

IDs. 29297166 e 29853245, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza 

Ribeiro da Costa Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044534-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL LOURENCO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

29289718, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045805-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENILDO JOSE DOS SANTOS DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

27092535, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1045668-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

26102408, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045149-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DA SILVA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

29191571, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044835-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEI RODRIGUES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no 

ID.28584965, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045656-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO AUGUSTO CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

000, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa Técnico 

Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010893-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY DALTRO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010893-29.2020.8.11.0041 CERTIDÃO Certifico que, 

nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para informar que o 

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT e se encontra disponível para emissão das guias. 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043553-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURY JURACI DA COSTA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

28751143, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046933-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA CRUZ COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

000, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018357-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ANTONIO GHELLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

28801333, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022178-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEREGILDO SALVATERRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022178-58.2016.8.11.0041 

AUTOR: MEREGILDO SALVATERRA FILHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/10/2017, às 10h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010793-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA LOPES CASSEMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010793-74.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30 /07/2020 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 
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335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011482-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRICIANE COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011482-21.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011418-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA TATIANE ROCHA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011418-11.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30 /07/2020 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011418-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA TATIANE ROCHA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011418-11.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30 /07/2020 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011549-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE BARBOSA NICOLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011549-83.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 08:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 
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Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012622-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN TEIXEIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012622-90.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012738-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY FALQUETTI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012738-96.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 14:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011517-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011517-78.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 08:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011458-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY YURI CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011458-90.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011493-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011493-50.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012644-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012644-51.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012444-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012444-44.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007931-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MASTRANGELLI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007931-04.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela 

parte Requerente no ID 29715767 são tempestivos. Em assim sendo, nos 

termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte Requerida para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 de março de 

2020 GESTOR JUDICIÁRIO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004330-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. S. R. (AUTOR(A))

KATIA CRISTIANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004330-19.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 às 12:46 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007097-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE GONCALVES CARVALHO CERQUEIRA OAB - 017.705.671-19 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007097-30.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 06/07/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010945-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DA COSTA (AUTOR(A))

E. G. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010945-25.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 08:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025365-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMYRES FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

L. G. F. D. S. B. (AUTOR(A))

JULIO CRISTOVAO DE SOUZA (AUTOR(A))

LUCENY FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR COELHO DOS ANJOS OAB - MG153479 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025365-69.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 30/06/2020 às 10:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005771-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FELLIPE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005771-35.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29 /07/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037216-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO FERREIRA SUDARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037216-42.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/07/2020 às 12:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031945-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELLE LEAL RIBEIRO ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CHENINI RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031945-18.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 06/07/2020 às 11:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040519-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SANTANA MARIM (AUTOR(A))

FABIANO GOMES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1040519-30.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 06/07/2020 às 13:29 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060894-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUSA DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060894-52.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30 /07/2020 às 08:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027328-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO APARECIDO GASQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE DA SILVA MENDES MILESKI (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027328-15.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 06/07/2020 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022178-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEREGILDO SALVATERRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito para intimar o 

polo ativo, no prazo de 05 (cinco) dias, a se manifestar sobre o 

pagamento ID.30457690. Márcia Eliza Ribeiro da Costa Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029278-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ATAIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029278-59.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 06/07/2020 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 
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Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1042303-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON RIBEIRO TAQUES (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1042303-42.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 06/07/2020 às 12:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006731-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER LUIZ PERTILE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006731-88.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30 /07/2020 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009138-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS WILLIAN DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009138-67.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009188-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GONCALVES FEITOSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009188-93.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 09:15 horas, 
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que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009206-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI BENEDITO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009206-17.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009220-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA BENEDITA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSE BERLATTO LEITE OAB - MT13642/O-O (ADVOGADO(A))

WILSON LEITE OAB - MT22600/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009220-98.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009331-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MOREIRA LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009331-82.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 10:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009513-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SOARES DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009513-68.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010927-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DOS SANTOS BARBOSA BERNE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010927-04.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 10:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011053-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON JAIME DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011053-54.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011101-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA IGREJA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011101-13.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 11:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011135-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTO DE ARCANJO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011135-85.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011198-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ANDRADE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011198-13.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 11:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011292-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIONIVAL HELIOTERIO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011292-58.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011361-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011361-90.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 12:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010497-52.2020.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 129 de 994



Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DO ESPIRITO SANTO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010497-52.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 12:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010597-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE DE LIMA PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010597-07.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 12:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010801-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SANTOS DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010801-51.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 13:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012605-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012605-54.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 13:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 
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todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012422-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AMANCIO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012422-83.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 13:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012655-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIRA FRANCO DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012655-80.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 13:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011528-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAOMAR FLORENCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011528-10.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 14:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012756-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL CESAR DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012756-20.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 
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acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012295-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIRA FRANCISCA DA CRUZ (AUTOR)

L. H. F. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012295-48.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 08:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009760-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009760-49.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011587-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011587-95.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010893-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY DALTRO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010893-29.2020.8.11.0041 CERTIDÃO Certifico que, 

nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para informar que o 

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT e se encontra disponível para emissão das guias. 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1401089 Nr: 9222-22.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAULA FRANCINETE DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE GENÉTICA SÃO THOMÉ LTDA, 

ALEXIS ANDRADE CERCEAU, ELIETE DA GRAÇA FERREIRA LEÃO, 

CARLOS MANUEL MAGARINO PALAU, ADRIANA PEREIRA SANTOS, 

DIOGO FERREIRA MELO LEAO, PRISCILA FERREIRA MELO LEÃO, BRUNO 

FERREIRA MELO LEÃO, REBECA INÊS RONDON GONZALEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Cita-se o requerido e os sócios, constantes no seu quadro societário, 

para que em 15 dias se manifestem em juízo.

Suspendendo o andamento da execução n°6516-18.2009.811.0041, 

código 370000, até o julgamento do presente feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 370000 Nr: 6516-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA FRANCINETE DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE GENÉTICA SÃO THOMÉ LTDA, 

ERICO MEIRELLES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ BARROS 

CAMPOS - OAB:13259

 Vistos e etc.

Defiro o pedido da fl. 246. Anota-se ao sistema Apolo.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1129123 Nr: 22661-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILTON NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido desta ação revisional contratual com 

consignação em pagamento c/c danos morais e pedido de tutela de 

urgência movida por Ademilton Novais em desfavor de Rede Energisa – 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia. Revogo a liminar de p. 

144/146.Custas pelo autor, bem como honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor atualizado da causa. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até 

lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, 

com as anotações de estilo.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792901 Nr: 46985-04.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASER PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA., BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para apresentar a 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 847387 Nr: 50901-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO VERGANI JUNIOR, LCMV 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (BAR DO AZEITONA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ARGUELHO 

MOURA - OAB:18.520

 Com estas considerações e fundamentos, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, reconheço a inexistência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo e julgo extinto o feito sem resolução de mérito.Custas pela 

autora, bem como os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição, com as anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 937445 Nr: 53341-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RIZALVA ALVES DE SOUSA JARDIM, 

TARLEY DOS SANTOS JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILDA SUELY GOMES ALVES 

- OAB:4041-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT

 Vistos e etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos em fase 

de cumprimento de sentença, movida por FRANCISCA RIZALVA ALVES 

DE SOUZA JARDIM e TARLEY DOS SANTOS JARDIM em desfavor de SUL 

AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.

O feito teve regular tramitação.

As partes resolveram transacionar entre si (p. 162-v/163-v), bem como 

comprovam que a obrigação foi satisfeita (p. 164-v/165).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido

As partes estão devidamente representadas e seus advogados têm 

poderes para transigir, conforme procurações de p. 15 e 76/77.

Assim, tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e julgo extinto o processo nos termos do 

artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma pactuada.

As partes desistem do prazo recursal. Assim certifique-se o trânsito em 

julgado, e arquive-se com as cautelas legais.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1150655 Nr: 32001-73.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE OENNING DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:OAB-MT 17.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

CARESSATO GATTASS - OAB:OAB/MT 9700

 Vistos e etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 
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movida por ROSIMEIRE OENNING DA SILVA em desfavor de UNIMED 

CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, já qualificadas nos 

autos.

O feito teve regular tramitação.

As partes resolveram transacionar entre si p.120/120-v.

Intimada, a patrona da requerente anuiu ao acordo celebrado (p. 122).

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido

As partes informaram que entabularam acordo extrajudicial, colacionando 

nos autos para homologação.

Assim, tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e julgo extinto o processo nos termos do 

artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada.

As partes desistem do prazo recursal. Assim certifique-se o trânsito em 

julgado, e arquive-se com as cautelas legais.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 867074 Nr: 7240-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SERAFIM DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SALUSTIANO DE SOUZA NETO, SUL 

AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, UILZANIA SOBRINHO CASTANON 

SALUSTIANO - OAB:16090/MT

 Vistos e etc.Tratam-se de dois embargos de declaração, o primeiro 

opostos por José Salustiano de Souza Neto em face da sentença de p. 

99/102, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização 

por danos físicos e morais, condenando-o solidariamente com o Itaú 

Seguros de Auto e Residência ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.O primeiro 

embargante sustenta que a sentença é omissa e contraditória, pois não se 

pronunciou sobre o pedido da justiça gratuita requerida, na qual sustenta 

que continua sem condições financeiras. Para tanto, juntou os três últimos 

holerites para comprovação da hipossuficiência atual (p. 109/111). Aduz 

que a sentença é contraditória, pois o embargado pleiteou danos morais, 

físicos e estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas não 

comprovou a alteração em sua aparência física, de modo que sucumbindo 

em 50% (cinquenta por cento) dos seus pedidos. Por fim, alega omissão 

quanto a responsabilização direta da Seguradora. O segundo embargante 

Edilson Serafim dos Anjos, sustenta que há obscuridade e contradição, 

haja vista que condenou os embargados tão somente em dano moral, 

deixando, de condenar em danos físicos, e ainda, pleiteia a modificação na 

aplicabilidade da correção monetária e os juros de mora.Intimados certidão 

de p. 114, todos os embargados deixaram de apresentar as 

contrarrazões.Os autos vieram conclusos.É o relatório. Decido.Posto isto, 

ACOLHO somente à omissão quanto ao pedido de justiça gratuita pleiteado 

pelo embargante José Salustiano de Souza Neto, REJEITO os demais 

embargos.O prazo para interposição de novos recursos fluirá a partir da 

publicação desta, nos termos do art. 1.026 do CPC.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1038151 Nr: 40652-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO LENDZION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL., ROGÉRIO 

BORGES DE FREITAS (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

HÉLIO LENDZION em face de FABIANA FERNANDES DA SILVA, para 

condenar esta ao pagamento de R$ 2.108,67 (dois mil cento e oito reais e 

sessenta e sete centavos) referente aos gastos com a pintura; R$ 332,20 

(trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos) referente as faturas de 

água e energia em aberto até o mês de maio/2015; R$ 1.800,00 (um mil e 

oitocentos reais) referente a multa contratual; e ainda, R$ 194,06 (cento e 

noventa e quatro reais e seis centavos) referente ao pagamento 

proporcional do IPTU, perfazendo o total de R$ 4.434,93 (quatro mil 

quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 

e 362-STJ). Custas e despesas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação.P.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1054366 Nr: 48522-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE DE FÁTIMA COSTA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:58.816/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Vistos e etc.Trata-se de embargos de declaração opostos por Andréia 

Cristina Ferreira Lima em face da sentença de p. 145/146-v, que julgou 

procedente os pedidos formulados nesta ação de despejo, bem como 

declarou a rescisão do contrato de locação. Deferiu o levantamento da 

caução em favor da embargante, e condenou a embargada em custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.A 

embargante sustenta que a sentença é contraditória, tendo em vista que 

fixou os honorários sobre valor da condenação. Assim requer a 

procedência dos presentes embargos para que os honorários 

sucumbenciais sejam fixados corretamente, ou seja, em valor líquido ou 

em porcentagem sobre o valor da causa atualizado.Intimada, a embargada 

apresentou suas contrarrazões (p. 153).Os autos vieram conclusos.É o 

relatório. Decido.Realmente a sentença deve ser corrigida, face ao erro 

material ocorrido no arbitramento dos honorários sucumbenciais arbitrados 

em 15% da condenação. Assim, não havendo condenação, forçoso se 

faz a procedência dos embargos para sanar a inconsistência e arbitrar os 

honorários advocatícios sucumbenciais em percentual do valor atualizado 

da causa.Posto isto, recebo os presentes embargos e lhes dou 

provimento, atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do 

CPC, para corrigir a sentença de p. 145/146-v.Com a correção, passa a 

parte final dispositiva da sentença a ter a seguinte redação:“Custas e 

despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.” 

Considerando que a embargante Andréia Cristina Ferreira Lima informou 

seus dados bancários na petição de p. 151, cumpra-se o determinado na 

sentença expedindo o Alvará, referente ao valor dado em caução. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1124549 Nr: 20692-55.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DO CARMO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 
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PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP, EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - 

OAB:17703

 Vistos e etc.

 A fim de adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), a Portaria-Conjunta N. 247, de 16 de Março 

de 2020 recomenda o reagendamento das audiências não urgentes, 

conforme consta em seu inciso I, artigo 15, Capítulo “V” (anexo).

 Assim, suspendo a audiência designada para amanhã.

Todavia, como a testemunha indicada à p. 305, não reside nesta comarca, 

manifeste-se a autora se pretende a sua oitiva por carta 

precatória/rogatória ou apresente outra data em que a numerária estará na 

cidade.

Intimem-se todos, e encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para 

que a mesma se manifeste dentro do prazo legal.

Cumpra-se.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99516 Nr: 14005-53.2002.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR VIEIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:1516/RO, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Vale Corrêa Jr. - 

OAB:7855-PA

 Certifico que é tempestivo o recurso protocolado em 13/03/2020 as fls 

197/218, eis que a sentença foi publicada em 28/02/2020 e o prazo 

encerra-se em 06/04/2020. Intimo a parte requerida na pessoa de seu 

advogado para apresentar as contrarrazões do recurso de apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 312826 Nr: 18662-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARYLIA ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEIA VERA SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA - OAB:4369/MT, FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA - 

OAB:9959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT

 Vistos, etc.

Declaro-me impedida para apreciar esta ação, nos termos do art. 144, I do 

CPC/15.

Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1101663 Nr: 11192-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODERVAN GONÇALVES DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 12.036, JEAN JOSÉ CLINI - OAB:7942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, JOÃO FLAVIO BIANCHINI BERTIN - 

OAB:21359

 Impulsiono os autos para intimação do executado, por meio de seu 

advogado, para manifestar acerca da penhora e avaliação às fls. 237/241 

e acerca das petições constantes à fls. 242/253, acerca da cessão de 

crédito às fls. 257/258 e da petição às fls. 261/264, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011609-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNO VINICIUS NUNES ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011609-56.2020.8.11.0041 · Vistos e etc. A 

Resolução n° 03/2018 do TJ-MT/TP, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, em seu art. 32 prevê: “Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 

para leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” · A 

inicial veio desordenada, descumprindo o estabelecido no referido artigo. · 

Assim, intime-se o peticionante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra o determinado no art. 32, §3° e §5 da Resolução 03/2018 do 

TJ-MT/TP, sob pena de indeferimento da petição inicial, bem como supra a 

falha do documento de ID 30268191. · Cumpra-se. · Cuiabá, 18 de março 

de 2020 ·ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1012084-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F J GONCALVES EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GREGORIO DE AQUINO FILHO (REU)

ADOLFO FERREIRA DE SOUZA (REU)

VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA MATA (REU)

CLAUDETH FERNANDES DOS SANTOS (REU)

LEONARDO DA SILVA AMORIM (REU)

ELIAS SANTANA DE ANDRADE (REU)

SILVANA MARI ALVES DA SILVA (REU)

MAX CICERO RIBEIRO MAGALHAES (REU)

SAULO VIANA MENDES (REU)

AYLTON SILVA (REU)

ORLANDO DE SOUZA (REU)

VARLEI JOSÉ PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 135 de 994



CUIABÁ Processo n. 1012084-12.2020.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação de imissão na posse c/c pedido de antecipação de tutela em caráter 

liminar proposta por FJ Gonçalves EIRELI - ME em desfavor Victor Rafael 

Almeida da Mata e outros, todos qualificados nos autos. Narra a autora 

que é legítima proprietária de uma área com 2 hectares, situada na gleba 

Pascoal Ramos, lote sem denominação, Cuiabá/MT, registrado sob a 

matrícula nº 58.201, CRI do 6º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, 

avaliada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Relata que o 

imóvel foi adquirido 30/07/2019, e que desde então vem tentando 

promover a desocupação do imóvel, amigavelmente, porém, as tratativas 

restaram infrutíferas. Alega que o representante da empresa autora 

compareceu por algumas vezes na área, sendo que em uma dessas 

oportunidades o Sr. Victor Gabriel se apresentou como proprietário da 

área. Diante desse fato, a autora contratou serviços topográficos para 

confirmar que o local é o mesmo registrado em cartório como de sua 

propriedade. Sustenta ainda que tentou demonstrar e entregar aos réus 

os documentos que comprovam ser a legítima proprietária da área, no 

entanto, restando todas as tentativas infrutíferas, em razão da recusa das 

tratativas, com ameaças para que cessasse as idas ao local. Assevera 

que o IPTU do exercício de 2019 não foi quitado em sua cota integral, bem 

como pago nenhuma das parcelas, não sendo cabível os réus alegarem 

“animus domini”. Aduz que os réus seguem ocupando o imóvel sem 

quaisquer pagamento referente a ocupação ou locação do imóvel, 

acarretando prejuízos à parte autora que tem o interesse de promover a 

sua locação a título oneroso. Por fim, salienta que os réus estão 

construindo algo semelhante a casas no local. Diante disso, postula com 

fundamento no art. 300 do CPC, a concessão de antecipação de tutela de 

urgência para expedir, liminarmente, o mandado de imissão de posse para 

que seja determinada a imediata desocupação do imóvel pelos réus, ou 

subsidiariamente, seja determinada a paralisação das obras no local. No 

mérito, requer que seja julgada procedente a ação, confirmando o pedido 

de liminar vindicado, de forma a restituir, em definitivo, a posse do imóvel 

de propriedade da autora. É o relatório. Decido. Por esta via, pretende a 

autora a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar que 

a expedição de mandado de imissão de posse de imóvel, situada na gleba 

Pascoal Ramos, lote sem denominação, Cuiabá/MT, registrado sob a 

matrícula nº 58.201, CRI do 6º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, em 

seu favor. Ao que consta dos autos, a autora adquiriu o referido imóvel da 

Agropecuária Barra Bonita, por meio de contrato de compra e venda, 

conforme consta no R.05-58.20 da matrícula do imóvel nº 58.201, CRI do 

6º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (ID 30295496, p. 03). Neste viés, 

é inconteste que a parte autora é legítima proprietária do imóvel objeto da 

matrícula nº 58.201, CRI do 6º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá. Para 

a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O ordenamento 

civil vigente assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de 

seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os 

possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. A teor da legislação civil, 

comprovado o domínio do autor e a posse injusta dos réus, o proprietário 

não possuidor tem o direito de reaver a coisa do possuidor não 

proprietário. O conceito de posse injusta, na ação de imissão de posse, 

prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, 

configurando-se, tão-somente, pela demonstração de que o réu não 

possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua 

ocupação. Portanto, presentes os requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela provisória e havendo risco ao resultado útil do 

processo, caracterizado pelo fato de a autora não estar exercendo seus 

direitos de propriedade sobre o imóvel, plenamente cabível o deferimento 

do pleito. Posto isto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos 

termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e 

DETERMINO desocupação do imóvel pelos réus no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como a expedição de mandado de imissão da autora na posse 

de imóvel sito situada na gleba Pascoal Ramos, lote sem denominação,– 

nesta capital, o qual está matriculado sob nº 58.201, do Sexto Serviço 

Notarial e Registral da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá. Expeça-se o 

necessário. Sem prejuízo do cumprimento do mandado de imissão de 

posse, nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 28 de julho de 2020 (28/07/2020) às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré 

para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024464-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STILO CONSULTORIA TRIBUTARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 

(EXEQUENTE)

ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFG BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1024464-04.2019.8.11.0041 Vistos O TJMT deu 

provimento ao RAI 1014215-20.2019.811.0000, acolheu a exceção de 

pré-executividade, reconheceu a inexigibilidade e iliquidez do título 

executivo extrajudicial, extinguindo o feito executivo (ID 30346052). Diante 

disso, a AFG Brasil S/A requereu o levantamento das constrições 

realizadas via BacenJud e SerasaJud (ID 27512860) e o advogado 

Giulleverson Silva Quinteiro de Almeida requereu a execução dos 

honorários advocatícios de sucumbência (ID 30311776). É o relatório. 

Decido. Promovam-se as alterações das partes no Sistema PJE, devendo 

constar GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA como exequente 

e STILO CONSULTORIA TRIBUTARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA., na 

condição de executada. Intime-se a devedora, através de seus patronos, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º do CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Na hipótese de a devedora ser 

representada pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador 

constituído nos autos, ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 

do CPC, a intimação para cumprimento da sentença deverá ser realizada 

por carta com aviso de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A 

intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, citada 

na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de conhecimento. 

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do CPC). Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do 

CPC. Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento 

voluntário do débito, e caso haja pedido de bloqueio de valores por meio 

do sistema Bacenjud, apresente o exequente planilha atualizada, devendo 
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incluir multa e os honorários acima arbitrados, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Defiro o pedido de levantamento das constrições realizadas via "online", 

bem como Serasajud. Expeça-se o alvará em favor da AFG Brasil S/A. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1018764-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DE OLIVEIRA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE DE FATIMA BOSCO PIRAN (RECONVINDO)

JOELMIR JOSE LAUER (RECONVINDO)

IVANOR LUIZ PIRAN (RECONVINDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018764-47.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação anulatória de negócio jurídico c/c reparação de danos com pedido 

liminar de manutenção de posse proposta por Márcia Regina de Oliveira 

contra Joelmir José Lauer, Ivanor Luiz Piran e Diane Piran objetivando, 

liminarmente, ser mantida na posse do imóvel residencial, consistente no 

apartamento de n.º 1301 do Edifício Athenas Garden, localizado na Rua 

Corsino do Amarante, 1220, Quilombo, Cuiabá/MT e devidamente 

registrado junto ao 2º Serviço Notarial sob Matrícula n.º 91.186, Livro 02 e 

no cadastro municipal de imóveis sob n.º 01.5.42.060.0067.025. A autora 

sustenta que o imóvel foi adquirido na constância da união estável com o 

primeiro réu, Joelmir José Lauer e que, ao término da relação, tomou 

ciência que Joelmir e o segundo réu, Ivanor Luiz Piran, primos e amigos, 

haviam celebrado, sem seu conhecimento e autorização, contrato de 

financiamento e compra e venda do imóvel, com o fito de esvaziar o 

patrimônio passível de partilha. Entrementes, salienta que no instrumento 

particular de reconhecimento e dissolução de união estável o primeiro réu 

se comprometeu a reestabelecer a propriedade do imóvel à autora. 

Sustenta que o segundo ré a notificou para desocupar o imóvel e, ao 

argumento de fraude, requer liminarmente ser mantida na posse do imóvel. 

Após decisão acerca do conflito de competência e pagamento das custas, 

os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Primeiramente, diante da 

conexão, determino o apensamento à ação reivindicatória de propriedade 

com pedido de tutela antecipada de n. 1020889-85.2019. Em que pese a 

transferência da propriedade ao primeiro réu, nesta quadra processual 

necessário manter a autora no posso do imóvel. Com efeito, se infere dos 

autos que o imóvel em discussão foi adquirido na constância da união 

entre a autora e o primeiro réu, sendo que, ao final do relacionamento, em 

2017, este firmou com o segundo réu o contrato de financiamento e 

compra e venda do imóvel. E enquanto os conviventes estavam em 

tratativas quanto aos termos da dissolução da união estável, a autora 

permaneceu no imóvel, tendo constado expressamente que o primeiro réu 

iria restabelecer a propriedade do bem à autora. Portanto, há dúvida 

quanto à real intenção dos réus quando firmaram o contrato impugnado. 

Desta feita, diante da probabilidade do direito alegado e do evidente 

prejuízo da demora, já que o segundo réu objetiva a posse do bem, 

DEFIRO a tutela vindicada para manter a autora na posse do imóvel até o 

deslinde do feito. Considerando o grau de parentesco entre as partes e 

em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do CPC, determino a 

realização de audiência de MEDIAÇÃO, que será marcada e realizada pela 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. A gestora deverá imediatamente encaminhar os autos para 

agendamento, com posterior intimação às partes da data designada. 

Intime-se a autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Citem-se e intimem-se a 

parte ré para a audiência, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo auto composição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 18 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020889-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOR LUIZ PIRAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020889-85.2019.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação reinvindicatória de propriedade com pedido de tutela antecipada 

ajuizada por Ivanoir Luiz Piran em desfavor de Márcia Regina de Oliveira, 

cujo pelido liminar foi indeferido (ID 20648453), sendo referida decisão 

mantida em sede de agravo de instrumento ( ID 23203686). Após o 

oferecimento da defesa, o autor pede liminar incidental, para a imediata 

desocupação do imóvel, ao argumento de ser legítimo proprietário do 

imóvel, e assim vem arcando com todas as suas despesas (ID 29824995). 

Relatei decido. Primeiramente, determino o apensamento ao PJE 

1018764.47.2019. Os fatos expostos pelo autor de forma incidental não 

são suficientes para alterar a decisão de ID 20648453, que indeferiu a 

tutela de urgência, mantida pelo TJMT, máxime porque não foi verificado 

perigo de dano que justifique a concessão liminar de imissão de posse. 

Ademais, nesta data DEFERI a manutenção de posse na ação anulatória 

de negócio jurídico c/c reparação de danos proposta por Marcia Regina de 

Oliveira contra Joelmir José Lauer, Ivanos Luiz Pira, e Diane Piran, onde se 

discute o negócio jurídico realizado entre os segundos réus que culminou 

na transferência da propriedade do imóvel apartamento de n.º 1301 do 

Edifício Athenas Garden, localizado na Rua Corsino do Amarante, 1220, 

Quilombo, Cuiabá/MT e devidamente registrado junto ao 2º Serviço Notarial 

sob Matrícula n.º 91.186, Livro 02 e no cadastro municipal de imóveis sob 

n.º 01.5.42.060.0067.025. Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pela parte 

autora. Encaminhe-se os autos para sessão de MEDIAÇÃO, a ser 

realizada conjuntamente com o PJE 1018764.2019. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014167-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DA SILVA NEVES OAB - MS11371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014167-06.2017.8.11.0041 DELIBERAÇÕES A 

seguir a MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Defiro a inversão do 

ônus da prova em razão da relação de consumo. Em que pese a decisão 

saneadora de ID. 27254795 após a colheita da prova oral nesta audiência, 

me convenço da necessidade da produção da prova pericial requerida 

pela ré. Afinal, o juiz é o destinatário da prova, devendo deferir as 

necessárias ao seu convencimento. Assim defiro a prova pericial 

requerida pela ré. Para a realização da pericia, como perito do juízo a 

empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e 
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Perícia Ltda, especialista em perícias, com endereço sito à Avenida Isaac 

Póvoas, 586, sala 01-B, Bairro Centro Norte, nesta Capital, telefone (65) 

3322-9858. Intime-se o perito para aceitar a nomeação, apresentar a sua 

pretensão honoraria, currículo e contatos profissionais, em cinco dias, nos 

termos do art. 465, §2º do CPC. Apresentados os honorários, intimem-se 

as partes para ciência e manifestação em três dias. As partes, no prazo 

comum de quinze dias, poderão indicar assistentes técnicos (devendo 

informar telefone e e-mail para contato do respectivo assistente) e 

formular quesitos. A parte que formular quesito cuja resposta implique 

trabalho excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo 

pagamento dos honorários correspondentes ao quesito, sob a pena de 

indeferimento. Após a concordância quanto aos honorários pericias, ou 

sua homologação pelo juízo, intime-se a ré para efetuar o pagamento, em 

cinco dias. Autorizo o pagamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. O perito deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso. Deve o perito, ainda, assegurar aos assistentes 

das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames 

que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com 

antecedência mínima de 5 dias (art. 466, §2º do CPC.). O laudo pericial 

deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 dias, contados a partir da 

data em que o perito for comunicado para dar início aos trabalhos. 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de 

quinze dias se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que 

deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos. Saem 

os presentes intimados.” Nada Mais, Eu, __________ (Natielly Amorim 

Teixeira) – Estagiária de Direito, que digitei e encerro o presentes. 

Cuiabá/MT, 12 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051595-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (AUTOR(A))

MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA LEITE NADAF (REU)

AZIS MOYSES NADAF (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1051595-51.2019.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c adjudicatória de bem imóvel com pedido de 

tutela de urgência ajuizada por Fabianie Martins Mattos e Marcelo 

Rodrigues Costa Limoeiro contra Aziz Moises Nadaf e Maria Terezinha 

Leite Nadaf, em que os autores, em sede de tutela de urgência, requerem 

que seja autorizado o depósito mensal do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), a título de pagamento do saldo devedor do imóvel 

situado na Rua Tenente João Batista Leite, n.º 129, Bairro Araés em 

Cuiabá/MT, objeto do Contrato de Compra e Venda firmado entre as 

partes. Relatam que firmaram contrato com os réus para aquisição de 

imóvel, restando pactuado como forma de pagamento a transferência de 

um imóvel no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais): R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil) a ser pago através de financiamento e mais 

o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que foi depositado como 

caução do imóvel e a título de aluguel. Sustentam que, após fechar o 

contrato, deram entrada no financiamento, deixando à disposição dos réus 

a sala situada no edifício Vitória Régia, a qual deveria ser transferida em 

conjunto com o imóvel objeto do contrato. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) seria utilizado a título de aluguel até a regularização dos 

documentos e liberação do financiamento. Contudo, após a assinatura do 

contrato, o Sr. Azis faleceu, sendo necessário promover a abertura de 

inventário para partilha dos bens e liberação do imóvel. Afirmam que, ao 

tentar dar início no financiamento, foram impedidos em razão da ausência 

de averbação da construção em cima do terreno, sendo que a 

responsabilidade cabia aos réus, e que a regularização apenas ocorreu 

em 17/08/2018. Todavia, novamente foi apontada pendência para o 

financiamento, ante a necessidade de autorização da partilha para venda 

do imóvel. Aduzem que os réus ficaram responsáveis por sanar todas a 

irregularidades do imóvel, porém, a ré Maria Terezinha deixou de 

providenciar a partilha, impedindo a conclusão do financiamento e venda 

do bem. Afirmam que vêm arcando com despesas de aluguéis que estão 

sendo cobrados pela ré, contudo, a concretização da venda não se deu 

até a presenta data por culpa desta. O pedido de justiça gratuita foi 

indeferido, sendo oportunizado o pagamento das custas de forma 

parcelada (ID 25935032). Com o recolhimento das custas, foi determinada 

a intimação dos autores para regularização do polo passivo (ID 

29069160). Os autores emendaram a inicial (ID 29659216). É o relatório. 

Decido. Defiro a emenda à inicial para que sejam incluídos no polo passivo 

os herdeiros indicados na petição de ID 29659216. Anote-se. Para a 

concessão da tutela provisória de urgência, faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, os quais não diferem muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse juízo de cognição 

sumária, verifico a existência da probabilidade do direito dos autores, ante 

as documentações que acompanham a inicial, bem como o perigo da 

demora, já que os autores têm suportado prejuízos decorrentes da inércia 

dos réus em promover a averbação da partilha no imóvel. Consta dos 

autos que os autores firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra 

e Venda, ficando estipulado que aos réus caberia a entrega dos 

documentos solicitados pelo agente financeiro (ID 25921181). No entanto, 

com o falecimento do Sr. Azis Nadaf, o agente financeiro exigiu, em 

novembro de 2018, a averbação da partilha de bens do de cujus, como se 

verifica do ID. 2591659. Conforme se vê dos documentos que 

acompanham a inicial, com a solicitação do banco de averbação da 

partilha de bens, imediatamente os autores entraram em contato com os 

réus, através do corretor de imóveis que intermedia a venda. Contudo, até 

a presente data, não há notícias sobre a averbação da partilha de bens do 

falecido Azis Nadaf, sendo que os autores vêm efetuando pagamentos a 

título de aluguel aos réus, desde então. Considerando que pende litígio 

sobre o bem objeto da lide, eis que até hoje não houve a transferência do 

imóvel aos autores, em razão da não autorização do financiamento pelo 

fato de existir documentos pendentes para sua liberação, sendo que 

referida providência cabe aos réus, conforme restou pactuado no 

parágrafo segundo do Contrato Particular de Promessa de Compra e 

Venda, cabível a consignação em pagamento dos valores devidos a título 

de aluguel, nos termos do artigo 335, V do Código Civil. Nesse sentido: 

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CUMULAÇÃO. CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE 

APARTAMENTO. IMÓVEL HIPOTECADO. INÉRCIA DO VENDEDOR. 

CONSIGNAÇÃO DO SALDO RESTANTE E PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. 

VIABILIDADE. DEPÓSITO. VALOR INFERIOR. COMPLEMENTAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Se o contrato de 

compromisso de compra e venda previa a obrigação do vendedor de 

providenciar a liberação do ônus hipotecário e este mantém-se inerte, é 

viável o pedido de adjudicação compulsória, cumulado, no caso, com 

consignação em pagamento, ante a existência de saldo devedor. 

"Efetuado o depósito com pequena diferença a menor, nem por isso deixa 

de ser a ação procedente, reconhecido o saldo como crédito da ré, 

valendo a sentença como título executivo. Aplicação do disposto no art. 

899, parágrafo 2º do CPC."(STJ REsp 64 .631-BA, 4ª Turma, Rel. Min. Ruy 

Rosado de Aguiar, DJU 27 .11.1995, p. 40.895).” (TJ-PR - AC: 1412159 PR 

Apelação Cível - 0141215-9, Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, 

Data de Julgamento: 02/09/2003, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/09/2003 DJ: 6459) Ademais, a medida adotada não importará em 

prejuízo aos réus, já que a quantia será depositada em juízo mensalmente 

e, após a resolução da lide, poderá ser levantada em favor destes. Posto 

isto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para autorizar a consignação em 

juízo do valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Designo 

audiência de conciliação para o dia 06/07/2020 às 12:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo (art. 334 e §§ do CPC). Intimem-se as partes para audiência 

de conciliação, nas pessoas de seus advogados. Cite-se e intime-se a ré 

para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes 
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cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004904-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004904-47.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013751-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI QUERINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013751-38.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006278-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINAR NOGUEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006278-98.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024147-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VINICIUS DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024147-11.2016.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010333-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010333-92.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031211-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI OAB - MT0013297S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1031211-67.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AGIL 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de não fazer em que a parte autora, após o deferimento da 

tutela de urgência e habilitação da ré, postulou a desistência da ação. 

Intimada para se manifestar, a ré concordou com pedido de desistência, 

conforme ID. 25217852. A par disso, homologo a desistência e com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá 18 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000705-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA RIBEIRO TENUTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1000705-79.2017.8.11.0041 Vistos Trata-se de liquidação de 

sentença em que a autora manifestou-se pela desistência da presente 

ação. O réu não foi citado. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 

485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Custas pela autora. Todavia, sendo a 

autora beneficiária da justiça gratuita, fixa a exigibilidade suspensa. Sem 

honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044051-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON CHARLES GONCALVES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKEIBY FONSECA OAB - MT24453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CAVALCANTE TAQUES DOS REIS - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1044051-46.2018.8.11.0041 Vistos Trata-se de ação monitória em 

que o autor, antes da efetivação da ré, manifestou-se pela desistência da 

presente ação. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso 

VIII, homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo 

sem julgamento do mérito. Custas pelo autor. Todavia, sendo o autor 

beneficiário da justiça gratuita, fica a exigibilidade suspensa. Sem 

honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023142-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIS INDUSTRIA COMERCIO E LOCAO DE MODULOS METALICOS E 

CABINES SANITARIAS LTDA ME - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIA MINERADORA OURO PAZ S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1023142-46.2019.8.11.0041 Vistos A parte autora manifestou-se 

pela desistência da presente ação. Não há informações de que a ré tenha 

sido citada, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta feita, 

com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da 

ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas 

pela autora, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência 

de contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1019392-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FIGUEIREDO DE VALOR (REQUERENTE)

ogenir benedito santos carvalho (REQUERENTE)

LUCIANO NUNES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ANA LUCIA MONGE (REQUERENTE)

EDILZA RIBEIRO TAQUES (REQUERENTE)

ANTONIO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

JUCIMARE OLIVEIRA MELLO (REQUERENTE)

ANOK LEQUE (REQUERENTE)

VILMA CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1019392-41.2016.8.11.0041 Vistos Trata-se de liquidação de 

sentença em que os autores, antes da intimação da ré, pediram a 

desistência da presente ação.. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelos autores, 

todavia, fica a exigibilidade suspensa, eis que beneficiários da justiça 

gratuita. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. 

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0028129-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA MOTA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PATRICIA PAZ DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente) para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação tempestivo, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 17/03/2020. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025578-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU DE AQUINO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte Requerida para que se manifeste sobre a 

Avaliação Médica realizada no dia do Mutirão realizado no CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023555-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CESAR ALVES LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIVISI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1023555-93.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

EDUARDO CESAR ALVES LEMES REU: MULTIVISI COMERCIO E 

IMPORTACAO EIRELI CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que procedi a 

distribuição da Carta Precatória ID 22727389 por meio do malote digital, 

conforme recibo abaixo:RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO 

Código de rastreabilidade: 81120205012508 Documento: Despacho (1).pdf 

Remetente: SECRETARIA DA 9ª VARA CÍVEL - CUIABÁ ( Juliana 

Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva Kido ) Destinatário: 

Contadoria/Tesouraria/Distribuição - Comarca de Uberlândia ( TJMG ) Data 

de Envio: 17/03/2020 13:17:14 Assunto: Procedo a distribuição da Carta 

Precatória em anexo. Att Código de rastreabilidade: 81120205012506 

Documento: 20180717 Petição Inicial Eduardo Lemes x Maq Sorvete.pdf 

Remetente: SECRETARIA DA 9ª VARA CÍVEL - CUIABÁ ( Juliana 

Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva Kido ) Destinatário: 

Contadoria/Tesouraria/Distribuição - Comarca de Uberlândia ( TJMG ) Data 

de Envio: 17/03/2020 13:17:14 Assunto: Procedo a distribuição da Carta 

Precatória em anexo. Att Código de rastreabilidade: 81120205012505 

Documento: Carta precatória.pdf Remetente: SECRETARIA DA 9ª VARA 

CÍVEL - CUIABÁ ( Juliana Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva Kido ) 

Destinatário: Contadoria/Tesouraria/Distribuição - Comarca de Uberlândia ( 

TJMG ) Data de Envio: 17/03/2020 13:17:14 Assunto: Procedo a 

distribuição da Carta Precatória em anexo. Att Código de rastreabilidade: 

81120205012507 Documento: DOC 01 - Docs pessoais + Procuração + JG 

- Eduardo Lemes.pdf Remetente: SECRETARIA DA 9ª VARA CÍVEL - 

CUIABÁ ( Juliana Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva Kido ) Destinatário: 

Contadoria/Tesouraria/Distribuição - Comarca de Uberlândia ( TJMG ) Data 

de Envio: 17/03/2020 13:17:14 Assunto: Procedo a distribuição da Carta 

Precatória em anexo. Att Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Juliana 

Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva Kido Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0016813-11.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LISIAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT13094-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ANTONIO MOLOSSI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente) para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação tempestivo, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 18/03/2020. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0000483-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA THISEN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO OAB - MS10766-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerida) para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação tempestivo, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 18/03/2020. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0013076-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CELIA DE OLIVEIRA CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ISMAEL FERNANDES (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos para que 

fique suspenso pelo prazo de 60 dias, sendo que ao final deste prazo 

deve a parte autora requerer o que de direito, sob pena de extinção. 

Cuiabá - MT, 18/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012438-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DURAN KESTRING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GARCIA VENTURI RUTZ OAB - MT23597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINLIFE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012438-37.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELAINE CRISTINA DURAN KESTRING REU: CLINLIFE CLINICA DE 

FISIOTERAPIA LTDA - EPP Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, 

de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas 

processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na 

delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação 

devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou 

privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 

28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto 

Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua 

assessoria, atente-se à importância da conferência minuciosa da 

arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para 

otimização e minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo 

averiguar atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, 

havendo pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes 

mesmo de eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma 

averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 
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condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Isto posto, havendo indícios da 

capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa Anterior UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações QBV8189 MT VW/NOVO FOX CL ME 2015 2016 ELAINE 

CRISTINA DURAN KESTRING Sim Deste modo, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028456-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. V. D. S. (EXEQUENTE)

ELLEN MORGANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028456-41.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

R. C. V. D. S., ELLEN MORGANA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Diante do pedido de 

levantamento de valor, conceda-se vista ao MP nos termos do artigo 178 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012815-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012815-08.2020.8.11.0041. AUTOR: 

FERNANDO HENRIQUE DIAS DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 
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monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/07/2020 às 12:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0015289-81.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN PEREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

VICTORIAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E 

ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção / arquivamento. Cuiabá - MT, 18/03/2020. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0020418-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHA OAB - MT7102-O (ADVOGADO(A))

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOODMAKER BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MOVEIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Impulsiono os autos a parte exequente para 

manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Cuiabá - MT, 18/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0032673-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEN LEMES DA CRUZ MAGALHAES (EXEQUENTE)

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

ADRIELE MAGALHAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença 

proposto por DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ e OUTRO, em face de UNIMED 

CUIABÁ-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Considerando a 

concordância da parte credora DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ com os 

valores depositados, JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, 

com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO 

EXTINTO o cumprimento de sentença. Determino que seja expedido alvará 

de levantamento da importância depositada nos autos, mediante 

transferência para conta indicada pela parte exequente DIOGO DE 

OLIVEIRA DA CRUZ de fls. 290/291. Assim como, Intime-se o autor H. J. M. 

L. menor representado pelos seus genitores Adrielle Magalhães Silva e 

Wesllen Lemes da Cruz Magalhães, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011137-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011137-55.2020.8.11.0041 REQUERENTE: 

TALISSA NUNES DE SOUZA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. A parte autora comparece por meio do 

petitório retro pugnando pela desistência da presente ação, informando 

que a não tem mais interesse na demanda, requerendo ,assim, 

homologação sem mérito da desistência do feito. De acordo com o artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando 

os autos, verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Não tendo sido angularizada a relação processual por meio da 

citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0029768-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO ROSA OKDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGM PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

MUDAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

MUDAR INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A (EXECUTADO)

MUDAR PARTICIPACOES SA (EXECUTADO)

MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI OAB - MT13160-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos para que 

fique suspenso pelo prazo de 30 dias, sendo que ao final deste prazo 
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deve a parte autora requerer o que de direito, sob pena de extinção. 

Cuiabá - MT, 18/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008715-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIS DE ARAUJO (REU)

 

Intimo a parte Requerente para que deposite o valor das diligências para 

cumprimento do mandado na Comarca de Campo Verde, lembrando que 

atualmente o cumprimento de diligências entre as comarcas do Estado de 

Mato Grosso deve ser realizado diretamente via PJE, dispensando-se a 

distribuição de Carta Precatória com essa finalidade.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0005872-46.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARINE & ARINE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULINIL GONCALVES ARINI OAB - MT1136-O (ADVOGADO(A))

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDE RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Impulsiono os autos a parte autora para 

manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Cuiabá - MT, 18/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033747-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISMARA CRISTINA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033747-22.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LISMARA CRISTINA CORREA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de Processo em fase Cumprimento 

de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando que os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

abarcam a quantia exigida pelo exequente, JULGO satisfeito o pagamento 

da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de 

Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos, 

mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033747-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISMARA CRISTINA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033747-22.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LISMARA CRISTINA CORREA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de Processo em fase Cumprimento 

de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando que os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

abarcam a quantia exigida pelo exequente, JULGO satisfeito o pagamento 

da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de 

Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos, 

mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003117-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY MIGUEL DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DELOJO MORAES (REU)

Deivid Mesquita Henriques (REU)

PRYSCILLA MENACHO HENRIQUES (REU)

WALMIR DIAS GUIMARAES (REU)

FIFS ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003117-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANDERLEY MIGUEL DOS ANJOS REU: DEIVID MESQUITA HENRIQUES, 

PRYSCILLA MENACHO HENRIQUES, WALMIR DIAS GUIMARAES, FIFS 

ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA - ME, IVO DELOJO MORAES 

Vistos etc. O Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de 

Instrumento nº 1002573-50.2019.8.11.0000, anulou o decisório de id. 

17627298, que indeferiu o pedido de justiça gratuita (id. 17627298) sem 

oportunizar a parte autora a trazer comprovação do preenchimento dos 

pressupostos necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro 

de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023961-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIOTTO FREIRE OAB - MT104784-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PABULO DE SIQUEIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Exequente para dar prosseguimento ao feito sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001546-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME (REU)

ANA PAULA CARVALHO DE OLIVEIRA (REU)

KARINE DANIELLY SILVA DE JESUS (REU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 
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espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para se manifestar acerca da correspondência devolvida, no 

prazo de 05 ( cinco) dias. Cuiabá - MT, 10 / 10 /2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007410-23.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - 

ETEM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRI NAKAZORA TAMURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OSVALDO TETSUO TAMURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para efetuar o pagamento dos honorários periciais, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 18/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1029991-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA FERNANDES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente para que comprove nos autos a distribuição da 

Carta Precatória expedida no ID n. 19305712.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003010-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA CESAR SCHERNER (EXEQUENTE)

DARIO CESAR SCHERNER (EXEQUENTE)

GIOVANA CESAR SCHERNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHAREN DA COSTA LUCHTENBERG OAB - MT0015621A 

(ADVOGADO(A))

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

THATIANE TEIXEIRA FEITOSA (EXECUTADO)

FURRUNDU BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Exequente para se manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023000-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CARLOS CERATT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0035504-88.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR CASAGRANDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Impulsiono os autos a parte autora para 

manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Cuiabá - MT, 18/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0013534-90.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELLE RODRIGUES DE FREITAS OAB - GO28967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO MARGEN LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211-O (ADVOGADO(A))

WILSON RODRIGUES DE FREITAS OAB - MT12873-O (ADVOGADO(A))

SIMAR OLIVEIRA MARTINS OAB - GO35893-O (ADVOGADO(A))

AIBES ALBERTO DA SILVA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Impulsiono os autos a parte autora para 

manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Cuiabá - MT, 18/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033129-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BASILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação, no 

prazo legal, bem como se manifestar sobre a Avaliação Médica realizada 

no CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033129-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BASILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a Requerida para, querendo, se manifestar sobre a Avaliação 

Médica realizada no CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0028903-56.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))
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TEODOMIRO ANTONIO LOPES OAB - 567.478.611-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (LITISCONSORTE)

 

Impulsionamento por certidão Impulsiono os autos a parte autora para 

manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Cuiabá - MT, 18/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026103-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARCIO MARTINELLI (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Exequente para se manifestar sobre a certidão negativa 

juntada pelo Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0043588-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA MEDRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá - MT,18/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0029930-40.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LEITAO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO OAB - MT7601-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON GONCALVES DA SILVA OAB - MT20171-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Diligência do oficial de justiça: Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001341-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS MARCELO MOREIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001341-74.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DENIS MARCELO MOREIRA BARBOSA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de processo em fase 

de Cumprimento de Sentença proposto por DENIS MARCELO MOREIRA 

BARBOSA, em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS. Considerando 

a concordância da parte credora com os valores depositados, JULGO 

satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do 

artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o cumprimento 

de sentença. Determino que seja expedido alvará de levantamento das 

importâncias depositadas nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente de Id. 30071882. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019150-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSITA OLIVEIRA DE SOUZA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019150-14.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSITA OLIVEIRA DE SOUZA SOARES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de processo em fase 

de Cumprimento de Sentença proposto por ROSITA OLIVEIRA DE SOUZA 

SOARES, em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS. Considerando a 

concordância da parte credora com os valores depositados, JULGO 

satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do 

artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o cumprimento 

de sentença. Determino que seja expedido alvará de levantamento das 

importâncias depositadas nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente de Id. 30006129. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021957-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON BULHOES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021957-07.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALYSSON BULHOES DE LIMA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em fase de 

Cumprimento de Sentença proposto por ALYSSON BULHÕES DE LIMA, em 

face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS. Considerando a 

concordância da parte credora com os valores depositados, JULGO 

satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do 

artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o cumprimento 

de sentença. Determino que seja expedido alvará de levantamento das 

importâncias depositadas nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente de Id. 29520350. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011078-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO PECINI PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011078-04.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALEXSANDRO PECINI PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em 

fase de Cumprimento de Sentença proposto por ALEXSANDRO PECINI 

PEREIRA, em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS. Considerando a 

concordância da parte credora com os valores depositados, JULGO 

satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do 

artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o cumprimento 

de sentença. Determino que seja expedido alvará de levantamento das 

importâncias depositadas nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente de Id. 29878210. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1023085-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MARCONDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023085-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO ROBERTO MARCONDES RÉU: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES proposta por 

PAULO ROBERTO MARCONDES em desfavor de MARIA DO SOCORRO 

DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, alegando que, em 

26.12.2013 adquiriu o imóvel urbano de Lote 13, Quadra 13, registrado sob 

a matrícula nº 42.512 do CRI do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, no 

mais, que emprestou o referido bem a então sogra de sua irmã à época, 

ora requerida, e, que com o término da relação entre sua irmã e a filha da 

ré, solicitou a desocupação do imóvel, via notificação. Acrescenta que, 

mesmo notificada à reclamada insistiu na permanência no imóvel, o que lhe 

levou a propor ação de reintegração de posse em meados do ano de 

2014, a qual foi julgada improcedente, vez que não faria jus a proteção 

possessória vindicada por ser tão somente proprietário do imóvel, não 

tendo exercido posse neste. Por tais razões, ajuizou a presente demanda, 

por meio da qual requer a concessão de antecipação de tutela para seja 

restituído no imóvel urbano, no mérito a procedência dos pedidos com o 

reconhecimento do direito de propriedade, com a consequente 

condenação da reivindicada a restituir o imóvel reivindicado, a ratificação 

da tutela, ainda a condenação da ré ao pagamento de indenização a título 

de perdas e danos. Instrui a inicial com documentos. Ao ID. 14446948 foi 

deferida a antecipação de tutela de imissão na posse. Irresignada a parte 

ré interpôs recurso de agravo de instrumento de nº 

1010351-08.2018.8.11.0000, no qual lhe foi negado o provimento. 

Realizada Sessão de Conciliação, restou infrutífera (ID. 15680736). 

Procedida à imissão na posse do imóvel em favor do autor, conforme Auto 

de Imissão na Posse de ID. 15791655. Contestação da ré e da Sra. 

CLAUDIA DOS SANTOS MEDEIROS ao ID. 16131597. Ao ID. 17173048 foi 

apresentada Impugnação à Contestação. Instadas as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, a reivindicada ao ID. 

21310113 requer a produção de prova testemunhal, enquanto o 

reivindicante requer o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. 

O deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que em última 

análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual, já que os elementos do processo permitem a formação do 

convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido, colho a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – 

CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA 

DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. ... 2 – O julgamento antecipado da lide não 

ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos 

elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O 

magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem 

meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão. 3- O processo 

administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi 

realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a 

ampla defesa. (Ap 81401/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) negritei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, passo ao julgamento antecipado da lide 

nos moldes do artigo 355, I do CPC, indeferindo a produção de prova 

testemunhal. Inicialmente, pleiteia a parte requerida pela concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, 

de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas 

processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na 

delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação 

devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou 

privatizados. Por tais razões, o juízo deve proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Cabe ao magistrado analisar o 

estado de carência daquele que pugna pelo beneficio, a fim de garantir a 

sua destinação a aqueles que realmente não tem condições de arcar com 

as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, 

sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato 

Grosso. No presente caso, a parte demandada sequer juntou a 

declaração de hipossuficiência, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF, bem como não colacionou nos autos documentos que 

corroborem com a alegada hipossuficiência, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Acerca do tema, é o entendimento do TJ-MT: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA 

PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 147 de 994



o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Assim, não restou demonstrada a sua incapacidade 

financeira, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, motivo 

pelo que INDEFIRO o requerimento de concessão dos Benefícios da 

Justiça Gratuita Posto isto, dispõe o artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro 

que: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 

direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha”. Sabe-se que a ação reivindicatória, pressupõe um proprietário 

não-possuidor que age contra um possuidor não-proprietário, sendo certo 

que o êxito desta lide provém da reunião de dois elementos básicos: o 

DOMINIO de quem a pleiteia e a POSSE INJUSTA daquele em que figura no 

polo passivo da relação jurídica. ALUÍSIO SANTIAGO JÚNIOR ensina que: 

"O jus reivindicandi tem explicação lógica no direito de ação que a todo 

titular de direito material se concede (artigo 75 do Código Civil). Se a lei 

assegura ao proprietário os direitos de usar e de fruir e havendo lesões a 

estes direitos, há violação do direito de propriedade. Daí, nascer contra o 

possuidor não-proprietário, desde que este último tenha a posse sem 

causa jurídica eficiente”. (Direito de Propriedade – Aspectos Didáticos - 

Doutrina e Jurisprudência, p. 26-27). Inobstante o anotado, para que 

ocorra a reivindicação, o proprietário necessita: a) comprovar a 

titularidade do domínio, b) individualizar o bem, para que seja facilmente 

identificado, c) e comprovar que a posse do demandado é injusta. Nesse 

sentido, eis a orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSO CIVIL. DIREITOS REAIS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REINVINDICATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VAGA NA GARAGEM. COISA 

REIVINDICANDA NÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação 

reivindicatória (art. 1.228 do CC), fundada no direito de sequela, outorga 

ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra 

indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) 

a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e 

(iii) a comprovação da posse injusta. 2. Em condomínio edilício, a vaga de 

garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 

1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de 

Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, 

quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou 

(iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos 

indistintamente. 3. A via da ação reivindicatória não é franqueada àquele 

que pretende obter direito exclusivo de vaga no estacionamento, quando 

este, na verdade, configura direito acessório da unidade autônoma ou 

área de uso comum, uma vez que, nessas hipóteses, inexiste requisito 

essencial ao seu ajuizamento, qual seja, a individualização do bem 

reivindicando. 4. No caso em exame, as vagas na garagem encontram-se 

na área comum do edifício ou são acessórias aos apartamentos, a 

depender do que regula a convenção do condomínio, o que se torna ainda 

mais evidente ante a ausência de matrícula autônoma no Registro de 

Imóveis, descabendo, por isso, o manejo da ação reivindicatória. 5. 

Recurso especial provido. (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013). 

Pois bem, conforme relatado, cuida-se de Trata-se de AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA 

IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS 

E LUCROS CESSANTES proposta por PAULO ROBERTO MARCONDES em 

desfavor de MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, devidamente 

qualificados nos autos, visando o autor e legítimo proprietário do imóvel 

Lote 13, Quadra 13, registrado sob a matrícula nº 42.512 do CRI do 2º 

Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, o qual tinha emprestado à requerida e 

que com o desinteresse na continuidade do mesmo, a notificou para que o 

desocupasse, o que não aconteceu até a data da propositura do feito. Em 

defesa, a requerida conjuntamente com a Sra. CLAUDIA DOS SANTOS 

MEDEIROS, alega ser legítima proprietária do bem conjuntamente com a 

irmã do requerente e que na época não houve interesse em escriturar o 

imóvel diante da pretensão de vendê-lo, sendo que na época resolveram 

ceder o bem à requerida para sua moradia. Menciona ainda, que em 

fevereiro de 2014 houve a separação do casal ANA PAULA (irmã do 

autor) e CLÁUDIA, e, que com o ajuizamento de determinada ação de 

reintegração de posse, a Sra. Ana Paula realizou de forma ilegal e sem 

autorização da ex-companheira, a escrituração do imóvel para o seu 

irmão, ora autor. No mais, rechaça os pedidos de dano material e lucro 

cessantes, requer a revogação da liminar concedida nos autos, 

improcedência da ação com a condenação do autor nas custas 

processuais e honorários advocatícios. Na impugnação à contestação o 

autor alega preliminarmente a ilegitimidade passiva da contestante 

CLAUDIA, vez que não é parte dos autos, o que merece total guarida, vez 

que esta se trata de pessoa estranha à lide. Posto isto, passo a análise do 

mérito. Em que pese as alegações da parte reivindicada em relação à 

existência de vícios no negócio jurídico em que o autor transferiu para si a 

propriedade do bem em comento, na presente demanda não é o meio 

adequado a se discutir tais alegações, cabendo a parte interessada 

provar o vício em ação de anulação, assim, presumindo-se como 

proprietário aquele que detêm o domínio do imóvel a constar no registro 

imobiliário, fazendo prova da titularidade, para efeitos da ação 

reivindicatória. Como se vê, há nos autos prova robusta de ser o autor o 

proprietário do imóvel litigado, visto que o documento de ID. 14417931, qual 

seja a “Matrícula do Imóvel” demonstra que o bem em discussão foi 

adquirido de Raimunda Pereira dos Santos em 28.12.2013, sendo 

transferida a propriedade para o autor. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. AUTORA 

PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. RÉUS QUE NÃO POSSUEM TÍTULO DE 

DOMÍNIO OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE AMPARE A 

MANUTENÇÃO DA POSSE. PROPRIEDADE REGULARMENTE ADQUIRIDA 

PELO EX-MARIDO DA AUTORA E OUTRO EM HASTA PÚBLICA. 

ALEGAÇÃO DE QUE OS ADQUIRENTES SERIAM INTERMEDIÁRIOS OU 

PREPOSTOS DO DEMANDADO EM RAZÃO DE "DIFICULDADES 

FINANCEIRAS" DA EMPRESA NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA, E 

QUE NÃO JUSTIFICA A PRETENSÃO DE PERMANECER NO IMÓVEL. 

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. SENTENÇA QUE DETERMINOU A 

DESOCUPAÇÃO DO BEM E ESTABELECEU O PAGAMENTO DE ALUGUÉIS 

QUE SE CONFIRMA. "A prova de vício no negócio jurídico cabe a parte 

interessada na sua anulação. Na simulação, também chamada de"vício 

social", as partes pretendem criar aparência de um ato aos olhos de 

terceiros que, em substância, não existe com a finalidade de encobrir 

outro negócio, cuja existência não querem externar. Não havendo razões 

suficientes para crer que a transferência da propriedade era apenas a 

aparência de um negócio para fraudar terceiro, presume-se como 

proprietário, até prova em sentido contrário, aquele que consta como tal no 

registro imobiliário, fazendo prova da titularidade, para efeitos da ação 

reivindicatória. (...)".(TJ-SC - AC: 00001379820108240256 Modelo 

0000137-98.2010.8.24.0256, Relator: Álvaro Luiz Pereira De Andrade, 

Data de Julgamento: 22/11/2018, 2ª Câmara de Enfrentamento de 

Acervos) Noutro passo, não obstante o imóvel ter sido emprestado à 

requerida, a partir do momento em que o autor enviou-lhe notificação 

extrajudicial requerendo a desocupação do bem (ID. 14417957 – Págs. 

70/73), não desocupando o imóvel, a posse da requerida passou a ser de 

maneira injusta. O requerente pleiteia dentro de seus pedidos autorais, a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e 

lucros cessantes, inerente a pagamentos de alugueres pelo tempo que 

permaneceu na posse do bem, após a notificação enviada, vez que a 

reivindicante lhe privou do uso e gozo de seu imóvel, bem como vem se 

beneficiando de tais benefícios de maneira gratuita. É consabido que 

ninguém poderá locupletar-se indevidamente utilizando imóvel de outrem 

sem autorização e sem a devida compensação monetária, razão que deve 
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ser condenada, a parte ré, a reparar ao autor o período em que ocupou o 

imóvel, indenização esta devida mensalmente, por analogia à locação, a 

contar da data em que teve ciência da notificação para desocupação, no 

caso, 11.03.2014 (ID. 14417957 – Pág. 73), até o dia da efetiva imissão na 

posse em favor do autor, esta ocorrida em 05.10.2018 (ID. 15791655). 

Fixo o valor da indenização em 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel 

à época - R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) -, conforme “Matrícula do 

Imóvel – ID. 14417931”, o que a se mostra suficiente ao ressarcimento 

pela privação da posse. Colho a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA. FIXAÇÃO DE TAXA DE 

OCUPAÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1- Sentença que, por 

entender demonstrados o domínio da coisa e a posse injusta dos réus, 

julgou procedente o pedido para reintegrar os autores na posse do imóvel. 

2- Cerceamento de defesa não evidenciado, pois as partes foram 

devidamente intimadas através de seus patronos acerca da realização e 

local da vistoria, consoante se entrevê de e-mail que acompanha laudo. 3- 

Certo que os interessados foram cientificados regularmente sobre o início 

da confecção do laudo pericial, razão pela qual evidente que assumiram o 

ônus por eventual desídia. 4- Prova pericial que concluiu estarem os 

apelantes na posse de parte do imóvel de propriedade do autor. 5- 

Esbulho possessório caracterizado desde a data da notificação. 6- A 

jurisprudência admite a cobrança da taxa de ocupação com o escopo de 

justamente evitar o enriquecimento sem causa daquele que, sem justo 

título, ocupa o imóvel, em prestigio ao disposto no art. 884 do Código Civil. 

7- Taxa de ocupação que se equipara ao valor locatício do imóvel, 

razoavelmente fixada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor 

descrito na guia de IPTU. 8- Recurso conhecido e improvido.” (TJ-RJ - APL: 

00094301220128190208 RIO DE JANEIRO MEIER REGIONAL 1 VARA 

CIVEL, Relator: ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 

04/04/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2018) 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DOS 

COMPRADORES. REVELIA. REINTEGRAÇÃO DA VENDEDORA NA POSSE 

DO IMÓVEL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS 

SOBRE O IMÓVEL, VENCIDOS DURANTE O TEMPO DE OCUPAÇÃO. 

ALUGUÉIS TAMBÉM DEVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDA. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, 

para declarar rescindido o compromisso de compra e venda em virtude do 

inadimplemento dos réus (compradores), reintegrar a autora na posse do 

imóvel, e condenar os réus ao pagamento dos tributos incidentes sobre o 

bem, vencidos durante o período de ocupação. Recurso apenas da autora 

(promitente vendedora). Hipótese de parcial provimento. Inadimplemento 

desde julho/1995. Incontrovérsia. Revelia dos réus. Ocupação gratuita do 

imóvel desde setembro/1993. Aluguéis devidos, sob pena de 

enriquecimento ilícito. Quantia mensal correspondente a 1% do valor do 

bem. Ausência de impugnação quanto ao percentual sugerido pela autora. 

Ausência de pedido indenizatório para compensação de gastos com 

administração, publicidade, elaboração do contrato, etc. Princípio da 

adstrição. Apelação da autora parcialmente provida.(TJ-SP, Apelação 

0052587-89.2012.8.26.0224, 9ª Câmara de Direito Privado, Relator 

Alexandre Lazzarini, Julgamento 04/08/2015, DJe 05/08/2015). Negritei. 

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para RECONHECER a 

propriedade do reivindicante sob o imóvel em litigio, para PROCEDER em 

definitivo à imissão do autor na posse do bem descrito na inicial, tornando 

subsistente a antecipação de tutela deferida ao ID. 14446948. CONDENO a 

requerida ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes a título de 

taxa de ocupação que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), a ser 

liquidada desde a data da notificação para desocupação (11.03.2014), até 

a data da efetiva imissão na posse (05.10.2018), o qual deve ser 

atualizado pelo INPC/IBGE a partir de cada mês, acrescidos de juros legais 

de 1% ao mês a contar da citação. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa a favor do demandante, na forma do que 

preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC. P. R. I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033188-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRAUTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARGARIDA CARMO TAVEIRA OAB - MT12255-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033188-65.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: VIDRAUTO LTDA - 

ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO 

– SICREDI OURO VERDE MT, em desfavor de VIDRAUTO LTDA - ME, 

devidamente qualificados nos autos, alegando que após procedimento de 

consolidação de propriedade, tornou-se legítima proprietária do imóvel 

situado à Avenida Fernando Correa da Costa, nº 3.303, Boa Esperança, 

Cuiabá-MT, ademais, que procedeu com a notificação da requerida para 

que comprovasse as razões de sua permanência no imóvel, contudo, esta 

se quedou inerte. Ante o exposto, ajuizou a presente ação requerendo a 

concessão de tutela antecipada para desocupação do imóvel, no mérito o 

acolhimento integral do pleito, tornando definitiva a liminar vindicada. Instrui 

a inicial com documentos. Antecipação de Tutela deferida ao ID. 10509793. 

Devidamente citada, a ré apresenta contestação ao ID. 10930800. 

Realizada Sessão de Conciliação, restou infrutífera (ID. 11796920). A 

requerente foi devidamente imitida na posse, conforme Auto de 

Constatação e Imissão na Posse (ID. 11908550). Impugnação à 

Contestação ao ID. 13140640. Instadas as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, a requerente pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide, enquanto a reclamada se quedou inerte. É o relatório. 

Decido. O deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que 

em última análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual, já que os elementos do processo permitam a formação do 

convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido, colho a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – 

CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA 

DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. ... 2 – O julgamento antecipado da lide não 

ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos 

elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O 

magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem 

meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão. 3- O processo 

administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi 

realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a 

ampla defesa. (Ap 81401/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) negritei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, passo ao julgamento antecipado da lide 

nos moldes do artigo 355, I do CPC. Inicialmente, pleiteia a ré pela 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Com efeito, o 

Código de Processo Civil dispõe sobre a assistência àqueles com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei (art.98). Todavia, é sabido que a pessoa jurídica somente pode obter 

o benefício da justiça gratuita quando ela comprova sua hipossuficiência 

financeira, não bastando para tanto sua simples afirmação pelo causídico, 

devendo a parte interessada comprovar a insuficiência de renda. Desta 

feita, não houve efetiva demonstração da incapacidade financeira da 

empresa, como se exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o 

indeferimento do pleito. Em caso análogo decidido por esse Juízo, fora 

indeferido o pedido de Justiça Gratuita postulado por pessoa jurídica. 
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Decisão essa que foi objeto de agravo de instrumento, e também 

indeferido, conforme acórdão, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA 

COM FINS LUCRATIVOS - HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS 

NÃO-COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. A gratuidade de justiça 

pode ser reconhecida à pessoa jurídica, desde que demonstre de forma 

cabal a insuficiência de recursos para arcar com as despesas 

processuais.” (TJMT – Agravo de Instrumento n°. 37856/2005 - 

Julgamento: 28.11.2005) Destaquei. Acerca do tema, é o entendimento do 

TJ-MT: GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM 

REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESTADO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou 

paralisação de faturamento, a concessão do benefício da justiça gratuita à 

pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais (AgRg no AREsp 341.016/SP).Se não 

comprovada a situação atual de miserabilidade financeira, impõe-se o 

indeferimento do pedido, com a abertura de prazo para o recolhimento do 

preparo recursal.(AgR 2287/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018). E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO 

DEFERIDO - RECURSO PROVIDO.Para a pessoa jurídica de direito privado 

a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter 

excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem 

condições de custear as despesas processuais. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) Assim, não restou demonstrada 

a sua incapacidade financeira, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF, motivo pelo que INDEFIRO o requerimento de concessão 

dos Benefícios da Justiça Gratuita. Quanto à preliminar de Ilegitimidade Ad 

Causam, alega a demandante que a autora não pode ter sua pretensão 

acolhida, tendo em vista, que é locadora do imóvel há mais de 20 (vinte) 

anos, e, que além disso, o imóvel objeto da demanda se encontra alienado 

na modalidade fiduciária, que embora ocorrida a consolidação de 

propriedade, esta ainda não se efetivou de fato, vez que a carta de 

arrematação ainda não foi emitida, não possuindo a reivindicante 

legitimidade para a propositura da ação. Sabe-se que, a ação 

reivindicatória possibilita que o proprietário tenha de volta a coisa que se 

encontra indevidamente nas mãos de terceiros, mas, para que seja 

proposta, é essencial que esteja comprovado o domínio da coisa 

reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta, 

o que restou cabalmente demonstrado nos autos, conforme a Matrícula do 

Imóvel colacionada aos autos ao ID. 10462815, o qual ainda informa 

precisamente que a alienação fiduciária foi extinta. Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. LEGITIMIDADE. PROPRIETÁRIO. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.228 DO CC/2002. Sentença que julgou 

improcedente o pedido em face da segunda ré e julgou parcialmente 

procedente o pedido em face da primeira demandada para condená-Ia a 

ressarcir a autora nas perdas e danos sofridos a serem apuradas em 

liquidação de sentença por arbitramento. Apelo do primeiro réu. A 

legitimidade é do proprietário para a propositura de ação reivindicatória, eis 

que deve fazer a prova do domínio. Inteligência do artigo 1.245, § 1º, do 

CC/2002. No caso dos autos, observo que a parte autora optou pelo 

ajuizamento da ação que não é a adequada, uma vez que a autora, ora 

apelada não é proprietária do imóvel. Sendo assim, a presente ação é 

carecedora de interesse processual, por falta de adequação da via eleita, 

no caso em não poderia ter o juízo a quo julgado procedente o pedido 

indenizatório. Sentença de extinção de todos os pedidos que se impõe, se 

quanto ao pedido reivindicatório não demonstrou sequer a autora ser 

proprietária do imóvel, condição específica para tal. PROVIMENTO DO 

RECURSO.”(TJ-RJ - APL: 00236145420098190021 RIO DE JANEIRO 

DUQUE DE CAXIAS 7 VARA CIVEL, Relator: CHERUBIN HELCIAS 

SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/02/2017, DÉCIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017) “AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE 

ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. FALTA DE PREJUÍZO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Ocorrendo a juntada de certidão do registro imobiliário 

comprovando a titularidade sobre o imóvel, não prospera a alegação de 

ilegitimidade ativa para a ação reivindicatória. 2. A só ausência de 

intimação pessoal do Defensor Público para apresentação de alegações 

finais no processo civil não configura nulidade quando sequer alegado um 

prejuízo decorrente da inobservância dessa prerrogativa. 3. Apelo 

conhec ido e  desprov ido.  Unanimidade. ” (TJ-MA -  AC : 

00033083720148100022 MA 0192842018, Relator: PAULO SRGIO VELTEN 

PEREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 05/12/2018 00:00:00) Portanto, REJEITO a preliminar 

suscitada. Noutro ponto, a reivindicada argui ainda em sede de preliminar 

Via Judicial Inadequada, tendo em vista que, ao reivindicar o imóvel em 

litígio a reivindicante cometeu grande engano em relação à via judicial 

adequada, vez que tinha conhecimento que a ré é locatária do imóvel, 

sendo a propositura de ação de despejo via adequada. Neste sentido, 

insta consignar que em nenhum momento a autora teve participação na 

relação de locação havida entre a requerida e o (a) antigo (a) proprietário 

(a) do bem, no mais, é ditado pela Lei de Locações em seu art. 8º, que 

ocorrendo à venda do imóvel locado, seria obrigação do novo proprietário, 

tão somente proceder com a notificação do locatário para desocupação, 

excluindo-se os casos de contrato por tempo determinado que contenha 

cláusula de vigência em caso de alienação, o que não é o caso dos autos, 

vejamos: “Art. 8º Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente 

poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a 

desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato 

contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado 

junto à matrícula do imóvel.” Nesta mesma toada, o Parágrafo 2º do 

referido diploma legal, regulamenta que somente se não procedida a 

notificação dentro do prazo legal, dar-se-á a continuidade da locação, 

neste caso, seria o correto o ajuizamento de ação de despejo. Nesta 

congruência, colho a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL 

ADQUIRIDO NO CURSO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. NOTIFICAÇÃO. PRAZO LEGAL. 

INOBSERVÂNCIA. I - Ocorrendo a compra do imóvel no curso do contrato 

de locação, deve o adquirente, nos termos do art. 8º, da Lei 8.245/91, 

notificar extrajudicialmente o locatário para a desocupação do imóvel, no 

prazo de 90 dias a contar do registro. Não ocorrendo a notificação no 

prazo legal, presume-se ter o adquirente anuído com o contrato locatício, 

assumindo a condição de locador. II - Descabido o ajuizamento de ação 

reivindicatória quando o autor já assumiu a condição de locador, devendo 

ser reconhecida a carência de ação. III- Ante a ausência de notificação no 

prazo legal e sendo o contrato locatício por prazo determinado, deve o 

novo proprietário/locador aguardar o seu término para requerer a 

desocupação, por meio de ação de despejo.”(TJ-MG - AC: 

10079100683311001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 

06/06/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/06/2013) Portanto, REJEITO também tal preliminar, e passo a análise do 

mérito. Verifica-se que a parte demandada desocupou o imóvel, conforme 

AUTO DE CONSTATAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE lavrado em 20.02.2018 

(ID. 11908550). A ação de imissão de posse, conquanto não prevista no 

novo estatuto processual civil, ainda encontra agasalho na atual 

sistemática e tem como pressuposto essencial à prova do domínio, título 

hábil devidamente transcrito no registro imobiliário, o que se constata às 

fls. 22/25. Dispõe o artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro que: “Art. 1.228. 

O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito 

de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha”. Sabe-se que a ação reivindicatória, pressupõe um proprietário 

não-possuidor que age contra um possuidor não-proprietário, sendo certo 

que o êxito desta lide provém da reunião de dois elementos básicos: o 

DOMINIO de quem a pleiteia e a POSSE INJUSTA daquele em que figura no 

polo passivo da relação jurídica. ALUÍSIO SANTIAGO JÚNIOR ensina que: 

"O jus reivindicandi tem explicação lógica no direito de ação que a todo 

titular de direito material se concede (artigo 75 do Código Civil). Se a lei 

assegura ao proprietário os direitos de usar e de fruir e havendo lesões a 

estes direitos, há violação do direito de propriedade. Daí, nascer contra o 

possuidor não-proprietário, desde que este último tenha a posse sem 

causa jurídica eficiente”. (Direito de Propriedade – Aspectos Didáticos - 

Doutrina e Jurisprudência, p. 26-27). Inobstante o anotado, para que 

ocorra a reivindicação, o proprietário necessita: a) comprovar a 

titularidade do domínio, b) individualizar o bem, para que seja facilmente 

identificado, c) e comprovar que a posse do demandado é injusta. Nesse 

sentido, eis a orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSO CIVIL. DIREITOS REAIS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
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REINVINDICATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VAGA NA GARAGEM. COISA 

REIVINDICANDA NÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação 

reivindicatória (art. 1.228 do CC), fundada no direito de sequela, outorga 

ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra 

indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) 

a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e 

(iii) a comprovação da posse injusta. 2. Em condomínio edilício, a vaga de 

garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 

1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de 

Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, 

quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou 

(iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos 

indistintamente. 3. A via da ação reivindicatória não é franqueada àquele 

que pretende obter direito exclusivo de vaga no estacionamento, quando 

este, na verdade, configura direito acessório da unidade autônoma ou 

área de uso comum, uma vez que, nessas hipóteses, inexiste requisito 

essencial ao seu ajuizamento, qual seja, a individualização do bem 

reivindicando. 4. No caso em exame, as vagas na garagem encontram-se 

na área comum do edifício ou são acessórias aos apartamentos, a 

depender do que regula a convenção do condomínio, o que se torna ainda 

mais evidente ante a ausência de matrícula autônoma no Registro de 

Imóveis, descabendo, por isso, o manejo da ação reivindicatória. 5. 

Recurso especial provido. (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013). 

Como se vê, há prova robusta de ser a parte autora a proprietária do 

imóvel litigado, visto que o documento de ID. 10462815, qual seja, a 

Matrícula do Imóvel, demonstra que este foi havido pela Cooperativa 

requerente por meio de Consolidação da Propriedade. Malgrado a 

transferência da propriedade para a titularidade da autora, a requerida 

permaneceu na posse direta do imóvel apesar de cientificada pela nova 

proprietário, posse injusta, portanto, eis que desde então sabia da 

situação precária com que lhes fora transmitida a posse. Neste sentido, 

colho a jurisprudência desta corte Mato-Grossense: “AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS PRESENTES – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO À REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – 

PRELIMINARES DE ILEGITMIDADE AD CAUSAM – INTERVENÇÃO DE 

TERCEIROS – REJEITADAS – DIREITO DE RETENÇÃO – BENFEITORIAS – 

AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.A 

preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pela agravada confunde-se 

com o próprio mérito da demanda, e como tal deve ser apreciada. Inexiste 

interesse recursal ao pleito de retenção quando já foi resguardado na 

sentença. A demonstração de propriedade do imóvel pela autora, e a 

ausência de justificativa plausível para continuidade da posse pelos réus, 

tornam impositiva a procedência da ação reivindicatória .É certo que não 

tem o apelante interesse em recorrer quando o seu direito foi resguardado 

na sentença.”(N.U 0000812-96.2014.8.11.0025, , CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017) Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para proceder em DEFINITIVO à imissão da 

parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, tornando subsistente a 

liminar deferida ao ID. 10509793. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO o requerido ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a favor da demandante, na forma do que preceitua o artigo 

85, § 8°, do CPC. P. R. I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0014131-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. E. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ESCOBAR MEDEIROS OAB - 632.440.801-97 (REPRESENTANTE)

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

AFRANIO BATISTA DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DAUFENBACH OAB - MT5325-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE OAB - MT5930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0014131-15.2016.8.11.0041. AUTOR(A): L. 

G. E. P. REPRESENTANTE: ELAINE ESCOBAR MEDEIROS REU: IUNI 

EDUCACIONAL S/A., AFRANIO BATISTA DA COSTA Vistos etc. Trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECORRENTE 

DE ATO ILÍCITO C/C TUTELA ANTECIPADA ajuizada por LUYS GUILHERME 

ESCOBAR PINHEIRO representado por sua genitora ELAINE ESCOBAR 

MEDEIROS contra UNIC – UNIVERSIDADE DE CUIABÁ – MT e AFRÂNIO 

BATISTA DA COSTA, devidamente qualificados nos autos, alegando que o 

autor nasceu prematuro, de 28 semanas, nas dependências do Hospital 

Geral Universitário, e que embora tenha ficado por aproximadamente dois 

meses internado, não ficou sob os cuidados necessários para um 

prematuro, pois sequer fora realizado o apgar. Relata que após alta 

hospitalar sua genitora percebeu que o autor (Luys) não enxergava, pelo 

que procurou um profissional especialista, que após realização dos 

exames necessários deu conta de que o recém nascido era portador de 

“retinopatia de prematuridade” e que o estágio atual é de irreversibilidade, 

com cegueira completa. Afirma que o atual estado do bebê se deu em 

razão da má qualidade dos serviços prestados pelos requeridos, pelo que 

ajuizou a presente ação. Com a inicial anexa documentos. Tutela 

antecipada postergada ID. 28650935. Audiência Preliminar ID. 28650937. 

Devidamente citado, a requerida UNIC – UNIVERSIDADE DE CUIABÁ – MT 

apresenta Contestação ID. 28650939 e Impugnação a Contestação ID. 

28651372. Devidamente citado, o requerido Afranio apresenta 

Contestação ID. 28651375. Impugnação à Contestação ID. 28652211. 

Nomeado perito Judicial para realização da perícia, o laudo foi apresentado 

ID. 28652781. É o relatório. Decido. Assinala-se que a análise do feito se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, VII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: VII - as preferências 

legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.” 

(Destaquei). Em se tratando de responsabilidade civil, dispõe o art. 186 do 

Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Nesse sentido, é o 

ensinamento de Maria Helena Diniz: “São elemento indispensáveis à 

configuração do ato ilícito: 1º) Fato lesivo voluntário ou imputável, causado 

pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência 

[...]. 2º) Ocorrência de um dano [...]. 3º) Nexo de causalidade entre o dano 

e comportamento do agente”. (Teoria Geral do Direito Civil . 26 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575). Quanto à responsabilização por erro 

médico, adverte-se que, apesar de se tratar de relação consumerista, 

exige-se a comprovação de culpa por parte do profissional que atendeu o 

paciente, conforme dispõe o artigo 14, §4º do Código de Defesa do 

Consumidor: “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será 

apurada mediante verificação de culpa”. Feitas essas considerações e 

antes de passar à analise das provas colhidas, impende salientar que a 

obrigação do médico é tida como de meio, porquanto possui o dever de 

prestar um serviço de maneira atenciosa, com o cuidado e diligência 

exigidos pelas circunstancias, de acordo com o seu título, utilizando dos 

recursos que dispõe e observando o desenvolvimento atual da ciência, 

sem se comprometer com a obtenção de um certo resultado (a cura). 

Comentando o tema, RUI STOCCO pondera: "Evidentemente que se o 

resultado procurado for a cura de um mal, de uma doença, não se poderá 

responsabilizar o médico tão-só em razão da não obtenção desse 

objetivo. Tal não poderá jamais ser exigido do médico, pois a ciência 

médica é, por definição, uma ciência incompleta, que a cada dia busca e 
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encontra novas fronteiras mas que se defronta com enfermidades novas 

ou desconhecidas. Então, cabe reiterar que, em linha de princípio, 

ressalvadas algumas exceções, como acima explicitado, a 

responsabilidade do médico é apenas de meios. Contudo, poderá, 

eventualmente, ser de resultado, notadamente com relação aos 

diagnósticos e aos serviços prestados por médicos anestesistas e 

cirurgiões plásticos nos tratamentos ou cirurgias cosmetológicas e 

embelezadoras. Esse também é o entendimento assumido por Ênio 

Santarelli Zuliani ('Inversão do ônus da prova em erro médico'. RT, São 

Paulo, ano 92, v. 811, p. 43-66, maio/2003), Sílvio Rodrigues ('Direito Civil - 

Responsabilidade Civil'. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 4, p. 252), Orlando 

Gomes ('Questões de Direito Civil'. São Paulo: Saraiva, 1988. P. 452) e 

Antônio Chaves ('Responsabilidade Civil do Ato Médico'. Ato Médico - 

Contrato de Meios. Uma Vida Dedicada ao Direito. Homenagem a Carlos 

Henrique de Carvalho. São Paulo: RT, 1995, p. 157). Assim, nessa linha de 

pensamento, para a pretensão indenizatória ser reconhecida com êxito, 

exige-se a comprovação de que teria o profissional de saúde agido com 

imprudência, negligência ou imperícia durante o procedimento realizado. 

Estabelecida a responsabilidade dos requeridos, importante destacar que 

a controvérsia da demanda reside em saber se as rés realizaram os 

exames necessários e orientaram quais cuidados deveriam ter para evitar 

a cegueira. Pois bem, embora tenha a parte autora demonstrado 

irresignação com as atitudes tomadas pelos requeridos, verifica-se das 

provas produzidas nos autos que agiram com prudência, vejamos. A 

perícia realizada revelou que a equipe médica responsável pelo 

procedimento não agiu com qualquer das modalidades de culpa, seja 

negligência, imprudência ou imperícia. A propósito, transcrevo alguns 

trechos do laudo pericial: “Conclusão: Não foi possivel caracterizar falhas 

do HGU—Hospital Geral Universitário nas internações realizadas – 

materno e infantil. O atendimento pediátrico ao RN internado em UTI 

possibilitou transpor riscos de morte pela prematuridade e obter alta em 

boas condições clínicas. A alta hospitalar foi corretamente orientada pelo 

pediatra, que além de prescrição médica, realizou orientações oral e 

escrita à genitora. Registro que não está presente documento escrito de 

encaminhamento a especialistas. A avaliação oftalmológica questionada 

deveria ocorrer entre 4 e 6 semanas de vida extrauterina do RN; ou seja, 

em período posterior à alta hospitalar. [...] O prematuro foi submetido a 

exame oftalmológico com diagnóstico de ROP e encaminhado por médico 

oftalmologista especialista em retina, através de TFD, para realizar cirurgia 

oftalmológica de urgência. A demora (06 meses) na realização da cirurgia 

de urgência a ser realizada no RN também pode ter contribuído para o 

insucesso terapêutico, que poderia resguardar a visão de um olho. Desta 

forma, destarte tratar-se de cegueira, provavelmente decorrente de 

complicações de prematuridade, que teria chance de ser evitada, não é 

possível atribuir que o atendimento médico hospitalar prestado ao RN no 

HGU tenha sido o causador da sequela irreversível.” Nesse sentido, trago 

da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – COMPLICAÇÕES EM CIRURGIA ESTÉTICA – SEQUELAS - 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO-CIRURGIÃO E DO HOSPITAL – 

INDÍCIOS DE CULPA DO ANESTESISTA, O QUAL NÃO INTEGRA A LIDE - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 

ADEQUADA NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE 

PARCIALIDADE DO MÉDICO PERITO – DESCABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão hostilizada, 

embora sucinta, encontra-se fundamentada, não revelando inobservância 

ao preceito do art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o 

magistrado não está obrigado a exaurir todas as teses articuladas pelas 

partes, tampouco a mencionar os dispositivos legais aplicáveis à hipótese, 

bastando agregar ao decidido a temática que é núcleo da contenda. Não 

há se falar em nulidade, vez que a sentença está devidamente motivada e 

explicita as razões que culminaram no desacolhimento do pedido deduzido 

na inicial. O e. Superior Tribunal de Justiça, fixou o entendimento de que, 

na hipótese de o dano ao paciente decorrer de erro médico do 

anestesista, este responde individualmente pelo evento, porquanto não há 

solidariedade decorrente de responsabilidade objetiva entre o cirurgião 

chefe e o anestesista. O laudo pericial e seus esclarecimentos apontam 

que não há nexo causal entre a atuação dos réus (médico-cirurgião e 

Hospital) e o evento danoso. É cediço que o juiz não está adstrito ao laudo 

pericial, nem está obrigado a decidir de acordo com a conclusão do perito 

oficial, podendo analisar os elementos fáticos e formar a sua convicção 

de forma diversa do expert. Todavia, apenas não deve aceitar essas 

conclusões quando o trabalho é inaproveitável, mal fundamentado ou 

desmotivado, o que, definitivamente, não ocorre no caso dos autos. 

Constatado pericialmente que não houve erro médico, imperícia, 

imprudência ou negligência na conduta do médico-cirurgião e do hospital 

envolvidos no procedimento aplicado à autora, afasta-se o dever de 

indenizar postulado contra os apelados. Negou-se provimento ao recurso. 

(TJ-MT - APL: 00241933220078110041 60016/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2017, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2017). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. 

OBRIGAÇÃO DE MEIO. INFECÇÃO BACTERIANA. DIAGNÓSTICOS 

APROPRIADOS. MEDICAÇÃO MINISTRADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 

Discutida a responsabilidade civil por erro supostamente ocorrido durante 

atendimento de emergência, aplicável o regime de responsabilidade 

subjetiva do hospital, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça. - A obrigação do médico é tida como de meio, porquanto possui o 

profissional da saúde o dever de prestar o serviço de maneira atenciosa, 

com o cuidado e a diligência exigidos pelas circunstâncias, de acordo com 

o seu título, utilizando dos recursos de que dispõe e observando o 

desenvolvimento atual da ciência, sem se comprometer com a obtenção de 

um certo resultado (a cura). - Comprovado por meio de prova pericial a 

pertinência técnica do diagnóstico médico, dos exames realizados e da 

medicação ministrada, não há que se falar em ilícito culposo. (TJ-MG - AC: 

10687130034584001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

09/08/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/08/2017) Destaquei. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO 

DE ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA PROVAS. Trata-se 

de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos 

decorrentes de erro praticado pelo médico demandado ao realizar 

procedimentos cirúrgicos no pé esquerdo da autora, julgada improcedente 

na origem. A responsabilidade do médico apelado é subjetiva, nos termos 

do artigo 14, § 4º, do Código Consumerista, razão pela qual é necessária a 

comprovação da culpa. No caso em apreço, a recorrente não se 

desincumbiu de comprovar a ocorrência de agir negligente do médico réu, 

ex vi legis do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na verdade, 

o conjunto fático-probatório demonstrou a correção dos procedimentos 

cirúrgicos realizados pelo médico réu. Consoante o laudo pericial de fls. 

243-245, 284, 289-292, a primeira cirurgia foi realizada para correção do 

halux valgus e o segundo procedimento cirúrgico para tratamento de 

artrose metatarso falangeana no primeiro pododáctilo, referindo o perito 

judicial ser impossível determinar a causa da artrose em face da ausência 

nos autos de exames pré e pós operatórios. Portanto, pode-se concluir 

que a segunda cirurgia não foi realizada em razão de incorreções... 

existentes no primeiro procedimento, mas por patologia diversa (halux 

valgus e artrose). Aliás, o perito judicial afirmou que há possibilidade de a 

artrose ser preexistente à primeira cirurgia, sendo que as pessoas que 

possuem joanetes são mais propensas a desenvolver artrose no hálux. 

Ainda, em resposta ao quesito formulado pelo réu (fl. 291) esclareceu o 

médico perito que a cirurgia de halux valgus é indicada, entre outros 

motivos, para diminuir a incidência de artrose e nunca se poderá afirmar 

que impedirá o aparecimento da degeneração articular e sim que, se ela se 

manifestar, será menor do que sem a cirurgia. Mesmo com cirurgia, a 

artrose pode se manifestar. Desta feita, imperiosa a manutenção da 

sentença de improcedência da demanda, tendo em vista que o conjunto 

fático-probatório acostado aos autos não foi apto a comprovar a conduta 

culposa por parte do médico que atuou nos procedimentos cirúrgicos 

realizados pela autora. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70078302361 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 

30/08/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 11/09/2018) Destaquei. Logo, não evidenciado qualquer conduta 

culposa, não há se falar em obrigação de indenizar. Nesse sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. 1. AGRAVOS RETIDOS. 

INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE 

DEFESA INOCORRENTE. A prova a ser produzida nos autos tem a 

finalidade de formar a convicção do julgador. Elementos probatórios 

coligidos ao processo suficientes ao convencimento do Juízo. Pretensão 

indenizatória deduzida a partir da alegação de erro médico. 

Preponderância da prova técnica. Dispensa da prova testemunhal. 2. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 152 de 994



CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA. ALEGAÇÃO DE IMPROPRIEDADE DO 

RESULTADO. INTERVENÇÃO DE NATUREZA REPARADORA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO ANALISADA DESDE A TEORIA DA 

CULPA SUBJETIVA. Caso em que a autora submeteu-se a abdominoplastia 

para corrigir dilatação e flacidez de abdome, imperfeições determinadas 

por duas gravidezes, ambas com cesarianas, e tratar hérnia umbilical, 

tudo determinando a necessidade de reposicionamento de estruturas e 

dinâmica da parede do abdome. Resultado estético do umbigo não 

alcançado, mas possível de melhora/correção a partir de nova cirurgia. "In 

casu, necessário, tecer esclarecimentos entre cirurgia plástica estética 

propriamente dita e a cirurgia plástica reparadora. Na primeira modalidade 

o objetivo está restrito ao alcance do resultado meramente estético, 

situação em que o paciente não apresenta qualquer quadro de patologia 

quando procura submeter-se a uma intervenção cirúrgica. Já na cirurgia 

plástica reparadora, a obrigação assumida pelo médico é de meio, 

cabendo ao paciente a comprovação da culpa do profissional contratado 

no caso da falha na prestação do serviço" - precedente deste Tribunal. 

Inexistência de prova de erro médico ou deficiência no dever de 

informação. Sentença de improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO 

AOS AGRAVOS RETIDOS E À APELAÇÃO. UNÂNIME (Apelação Cível Nº 

70069733129, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 29/09/2016). Destaquei. Por 

fim, é cediço que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, nem está 

obrigado a decidir de acordo com a conclusão do perito oficial, podendo 

analisar os elementos fáticos e formar a sua convicção de forma diversa 

do expert. Todavia, apenas não deve aceitar essas conclusões quando o 

trabalho é inaproveitável, mal fundamentado ou desmotivado, o que, 

definitivamente, não ocorre no caso dos autos. Destina-se a prova a dar 

ao juiz elementos que lhe permitam se convencer acerca da existência de 

um determinado fato alegado no processo. Assim, o juiz é o destinatário 

da prova e a ele incumbe aferir sobre a necessidade ou não de sua 

produção, determinando a realização daquelas que sejam necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Na hipótese sub exame, há que se considerar o disposto no 

artigo 480 do CPC/2015, in verbis: “Art. 480. O juiz determinará, de ofício 

ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria 

não estiver suficientemente esclarecida.” Como se contata do dispositivo 

legal acima citado, determinar a realização de nova perícia é faculdade 

concedida ao julgador. In casu, não se vislumbra tal necessidade. A 

produção de prova se presta a auxiliar o juiz, e não às partes, estando 

vinculada à sua livre convicção. Assim, se, como na hipótese, o juízo não 

vislumbra no laudo pericial já elaborado dúvidas, não é o caso de se 

substituir o perito e de realizar nova perícia. Nessa medida, apesar de o 

juiz não estar adstrito ao disposto literalmente na perícia (artigo 479 do 

NCPC), para que sejam afastadas as conclusões do laudo técnico, é 

necessário que se apresentem outros elementos, seguros e coesos, a 

justificarem sua descaracterização do que não se tem notícia nos autos. 

Isto porque, trata-se de pronunciamento de profissional especializado, 

imparcial e detentor de conhecimentos próprios, sem os quais o deslinde 

do feito não seria possível. Assim, afastar as conclusões coerentes e 

fundamentadas do laudo significaria decidir contrariamente ao robusto 

substrato técnico e, pois, sem qualquer embasamento seguro. Deste 

modo, inexiste qualquer motivo juridicamente relevante para se desprezar 

as assertivas contidas naquela peça processual. Por todo exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, 

esta arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o (a) requerido (a), 

na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta 

das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária 

gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de Março 

de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023084-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILTO CORREIA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

HOSPITAL AMECOR LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023084-48.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSILTO CORREIA DE MORAIS REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL AMECOR LTDA. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e 

DANOS MORAIS ajuizada por ROSILTO CORREIA DE MORAIS em face de 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED NORTE 

DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e HOSPITAL 

AMECOR, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese que é 

usuária de plano de saúde oferecido pela ré, e após exame foi 

diagnosticado com “hilacemia grave com risco de vida, insuficiência 

cardíaca NYHA IV, perfil L, grave insuficiência respiratória com grave 

risco de vida e grave insuficiência renal crônica”, tendo o médico 

recomendado a internação imediata em razão do grave estado de saúde, 

que foi autorizado pela UNIMED Cuiabá, contudo, em 26.11.2016 foi 

informado pelo hospital que a UNIMED Norte não iria autorizar a 

continuidade da internação. Informa que realizou recurso administrativo, 

mas não obteve resposta formal, no entanto, obteve resposta verbal do 

Hospital informando que a Unimed Cuiabá arcaria apenas com a internação 

do período de 21.11.2016 à 25.11.2016, e a Unimed Norte não autorizaria 

nenhuma, e em razão da recusa do plano seria necessário o acerto 

particular dos demais dias de internação, pelo que requer a autorização 

dos procedimentos e indenização pelos danos causados. Instruiu a inicial 

com os documentos. Deferida a antecipação de tutela ID. 4480376. A ré 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO apresentou 

Contestação ID. 4780025. A parte autora apresentou Impugnação ID. 

15805854. A ré UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO apresentou Contestação ID. 21316539. Foi informado 

o óbito do autor e realizada a sucessão processual ID. 29295638. 

Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a 

requerida pugnou pela produção de prova documental e oral, com o fim de 

provar que o vínculo estabelecido era entre a autora e a ré Unimed Norte. 

É o relatório. Decido. Assinala-se que a análise do feito se enquadra na 

hipótese de prioridade do CNJ no tocante ao julgamento de processos da 

meta 02/2020. A demanda trata de matéria de relação consumerista, 

portanto, as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo 

Código de Defesa do Consumidor, aliás, conforme admitido expressamente 

na lei especial (Lei 9.656/98) em seu art. 35-G, onde “Aplicam-se 

subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos 

de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei 

no 8.078, de 1990”. Assim, ao presente caso aplicam-se principalmente as 

normas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que 

gerem limitação de direitos (art. 51, CDC) e as que ensejem desrespeito à 

dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º, CDC). Por ser matéria de 

ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica a 

inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII do r. diploma, que 

estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério 

do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência. Preliminarmente, a requerida 

UNIMED CUIABÁ alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

lide, sob o argumento de que não possui relação jurídica com a parte 

autora, que o contrato fora entabulado com a outra ré (Unimed Norte), 

devendo esta responder pelos danos. Pois bem, embora a autora tenha 

efetivamente firmado contrato com a Unimed Norte, a Unimed Cuiabá 
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inquestionavelmente tem legitimidade para responder os reflexos da 

presente demanda. Isso porque, tem-se que a aplicação da Teoria da 

Aparência à questão é matéria pacificada na jurisprudência, que firmou 

posicionamento no sentido de que todas as cooperativas da Unimed 

Regionais são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda 

que objetiva a discussão de cobertura contratual, uma vez que pertencem 

ao mesmo conglomerado econômico, embora possuam personalidade 

jurídica diversa. Conforme os ensinamentos de Orlando Gomes a 

aplicação da teoria da aparência se justifica "para não tornar mais lenta, 

fadigante e custosa a atividade jurídica" (transformações Gerais do Direito 

das Obrigações, RT, 1967, p. 96). Sobre o tema, colho da Jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROPOSTA POR BENEFICIÁRIO DE 

PLANO DE SAÚDE CONTRA COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS. 

REQUERIMENTO DA DEMANDANTE PARA QUE FOSSE COBERTA 

CIRURGIA DE GASTROPLASTIA NA FORMA RECOMENDADA POR SEU 

MÉDICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDO E 

CONFIRMADO POSTERIORMENTE. COOPERATIVA DEMANDADA QUE 

SOMENTE ALEGOU ILEGITIMIDADE PASSIVA E NÃO IMPUGNOU OS 

ARGUMENTOS SUSTENTADOS NA INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA: 

APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. CONDENAÇÃO DA 

COOPERATIVA DEMANDADA. IRRESIGNAÇÃO DA COOPERATIVA 

DEMANDADA: ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SOB O 

FUNDAMENTO DE QUE A DEMANDANTE FIRMOU PACTO DE PLANO DE 

SAÚDE COM PESSOA JURÍDICA DIVERSA. TESE REJEITADA. APLICAÇÃO 

DA TEORIA DA APARÊNCIA. RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES 

TIPICAMENTE DE CONSUMO, A TEOR DOS ARTS. 2º E 3º DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DEMANDADA AFASTADA. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. "I - "Por 

força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie 

duas cooperativas médicas pertencentes ao Sistema Cooperativo UNIMED, 

pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que 

disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso 

inclusive da mesma logomarca." (Emb. Infringentes n. , Rel. Des. Fernando 

Carioni, DJ de 21-9-2007). (Processo: (Acórdão). Relator: Carlos 

Prudêncio. Origem: Capital. Orgão Julgador: Primeira Câmara de Direito 

Civil. Julgado em: 28/05/2013)" LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. TEMERIDADE E 

CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO. CONDENAÇÃO DAS 

APELANTES, DE OFÍCIO, AO PAGAMENTO DE MULTA DE 1% (UM POR 

CENTO) E INDENIZAÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO), AMBAS A INCIDIR 

SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 20130434287 SC 2013.043428-7 (Acórdão), 

Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 05/08/2013, 

Primeira Câmara de Direito Civil Julgado). Destaquei. Assim, não há que se 

falar em ilegitimidade da parte, pois não há como exigir que o consumidor 

diferencie duas cooperativas médicas pertencentes à um mesmo Sistema, 

qual seja, Sistema Cooperativo Unimed, pelo que rejeito a preliminar, no 

entanto, quanto ao Hospital Amecor, vejo que não deve permanecer no 

polo passivo da lide. Com efeito, o nosocômio não faz parte da relação 

contratual entre o segurado e plano de saúde, pois não era mesmo o 

hospital quem haveria de arcar com qualquer responsabilidade, eis que é 

prestador de serviços como qualquer outra categoria, e deveria mesmo 

cobrar da autora pelo pagamento, ante a negativa de seu plano, pois o 

paciente há que pagar pelo que usufruiu, pelo que translúcida sua 

ilegitimidade passiva, para figurar nesta ação. Nesse sentido: PLANO DE 

SAÚDE – CIRURGIA ASSEGURADA PELO CONTRATO - NEGATIVA DE 

FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO – RECUSA INJUSTIFICADA – 

CUSTEIO DAS DESPESAS DEVIDO - HOSPITAL NÃO POSSUI QUALQUER 

RELAÇÃO JURÍDICA COM A AUTORA – MERO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

– ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DANO MORAL FIXADO COM 

SUFICIÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO 

HOSPITAL PROVIDO – NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DO PLANO 

DE SAÚDE E DA AUTORA. (TJ-SP - APL: 11189427720148260100 SP 

1118942-77.2014.8.26.0100, Relator: Giffoni Ferreira, Data de Julgamento: 

07/06/2016, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

07/06/2016). Destaquei. Assim, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do réu 

Hospital Amecor, e nos termos do artigo 485, VI do CPC, e JULGO 

EXTINTO o feito em relação à este. Em relação ao mérito da demanda, 

extrai-se da Contestação que a recusa foi devida visto que ao tempo dos 

fatos, estava em prazo de carência. Pois bem, analisando os autos, 

verifica-se que tão logo houve a negativa do custeio, o autor veio a óbito, 

em 11.02.2017, ou seja, fica nítido que a época dos fatos o estado do 

autor era grave, e que já corria risco de vida. Não fosse isso, o Laudo 

Médico ID. 4480118 é nítido ao afirmar que o autor estava internado com 

grave risco de vida, inclusive pelos sintomas que o levaram a óbito. Para 

tais casos, o prazo de carência não pode servir de óbice à efetiva 

prestação da saúde, ou seja, não pode o referido prazo prevalecer em 

detrimento da saúde do paciente. Não se nega a legalidade da previsão 

contratual da carência, contudo, a situação da usuária foge à regra, e em 

tais casos, fica afastada a observância da previsão contratual, tanto 

porque a legislação que regula a relação consumerista, ou seja, o Código 

de Defesa do Consumidor, nos incisos I e III do art. 4º, assim preconiza: 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo (...) III - harmonização dos interesses dos 

participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do 

consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e 

tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem 

econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé 

e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;”. Nesse 

contexto, a cláusula contratual que prevê o prazo de carência para 

utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada 

abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de 

emergência ou urgência. Não se pode admitir que questões 

financeiras/contratuais se sobreponham a bens juridicamente mais 

relevantes, abarcados pela proteção constitucional, como a saúde. Nesse 

sentido, trago do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, 

DO CPC/73)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVO À 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA 

NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO 

RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE 

SAÚDE. (...) 3. Prazo de carência (180 dias) estipulado pelo plano de 

saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. 3.1. 

A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência 

estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa 

em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação 

quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade 

de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp 

466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado 

em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 

AgRg no AREsp 795.980/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTATURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016 - grifei) Além 

disso, por ficar evidenciada a necessidade de internação em caráter de 

urgência, deve o plano de saúde ser obrigado a cobrir o pagamento das 

despesas médicas do paciente, conforme dita o art. 35-C da Lei 9.656/98, 

verbis: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – 

de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida 

ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do 

médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de 

acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III – de 

planejamento familiar. Apesar das Cooperativas se apegarem na 

disposição contratual para fundar a negativa de cobertura, referida 

disposição deve ser invalidada ou afastada, porque, havendo previsão 

contratual de cobertura para o tratamento solicitado, e sendo realmente 

necessário o atendimento imediato sob pena de afetação drástica à saúde 

do paciente, ou mesmo perecimento da vida do segurado, aplica-se à 

hipótese os atendimentos de urgência/emergência. Desse modo, a 

restrição se qualifica como medida abusiva e, portanto, nula de pleno 

direito, consoante regra do art. 51, I, da Lei nº 8.078/90 (abusividade), 

aplicável aos planos de saúde, como já vimos. A propósito, trago do STJ e 

deste E. Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL – ACÓRDÃO 

ESTADUAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PLANO DE SAÚDE – 

CARÊNCIA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – RECUSA – ABUSIVIDADE. 

CDC, ART. 51, I. I. (...) II. (...). III. Lídima a cláusula de carência estabelecida 

em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de 

saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se 

revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de 
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tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida. IV. Recurso 

especial conhecido em parte e provido”. (STJ – Quarta Turma – REsp 

466667/SP – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – Julg. em 

27/11/2002) (destaquei). “CONSUMIDOR – RECURSO ESPECIAL – SEGURO 

SAÚDE – RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA 

– PRAZO DE CARÊNCIA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA – DANO MORAL. 

- Tratando-se de contrato de seguro-saúde sempre haverá a possibilidade 

de conseqüências danosas para o segurado, pois este, após a 

contratação, costuma procurar o serviço já em evidente situação 

desfavorável de saúde, tanto a física como a psicológica. - Conforme 

precedentes da 3.ª Turma do STJ, a recusa indevida à cobertura pleiteada 

pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de 

aflição psicológica e de angústia no espírito. Recurso especial conhecido 

e provido”. (STJ – Terceira Turma – REsp 657717/RJ – Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI – Julg. em 23/11/2005 – DJ 12.12.2005 p. 374 - RNDJ 

vol. 76 p. 96). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DOENÇA PREEXISTENTE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 

URGÊNCIA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO ABUSIVA – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – 

INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde” (Súmula nº 469 do STJ). Incide, na espécie, o artigo 47 do 

CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira 

mais favorável ao consumidor. “Lídima a cláusula de carência estabelecida 

em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de 

saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se 

revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de 

tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida” (STJ - REsp 

466.667/SP). Configura a indenização por dano moral a indevida a recusa 

pela operadora de plano de saúde em cobrir financeiramente o tratamento 

médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, sendo 

redirecionada pelo hospital a cobrança ao consumidor, e com posterior 

restrição de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. O termo inicial 

para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por 

responsabilidade contratual, é a data da citação (CC, Art. 405). (Ap 

33460/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017)(TJ-MT - APL: 00077045620158110002 

33460/2017, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, Data de Julgamento: 21/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 29/06/2017). Portanto, considerando não 

haver qualquer justificativa para a conduta da requerida em negar a 

autorização para o custeio do tratamento a autora, tem-se que a recusa é 

indevida. A propósito: “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO 

DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DEEMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. 

CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DACLÁUSULA RESTRITIVA. 

DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que 

estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de 

urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida 

humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos 

da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte 

"vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos 

da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a 

situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma 

vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em 

condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada".(REsp 

918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. Atendendo aos critérios 

equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia 

Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, 

arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa 

de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil 

reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. STJ - RECURSO ESPECIAL : 

REsp 1243632 RS 2011/0053304-4. Relator(a): Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO. Julgamento: 11/09/2012. Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA 

TURMA. DJe 17/09/2012. Destaquei. “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, EM RAZÃO DE APENDICITE AGUDA. RECUSA 

DE COBERTURA, SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA 

CARÊNCIA. PROCEDIMENTO EFETUADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. 

APLICAÇÃO DO ART. 12, V, C, DA LEI N. 9.656 /1998. NEGATIVA ILÍCITA. 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA AUTORA. 

SITUAÇÃO QUE PROVOCOU ANGÚSTIA E SOFRIMENTO, EM MOMENTO 

ESPECIALMENTE CRÍTICO, ULTRAPASSANDO O MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Ainda que o contrato firmado 

entre as partes condicione a cobertura de procedimentos e internações 

hospitalares a um prazo de carência de 180 dias, essa disposição é 

inaplicável no caso concreto. A contratação se deu na vigência da Lei n. 

9.656 /98, que prevê, em seu art. 12 , V , c , o prazo máximo de vinte e 

quatro horas para procedimentos de urgência. Assim, submetida a parte 

autora a tratamento de apendicite aguda, mostra-se abusiva a negativa de 

cobertura operada pela ré. 2. Devido, assim, o reembolso das despesas 

suportadas pela consumidora. 3. É inegável que a conduta da ré trouxe 

sentimento de desamparo e angústia à parte autora, em um momento 

especialmente crítico. Essa situação ultrapassa o mero descumprimento 

contratual e configura danos morais, como forma de compensar os 

transtornos sofridos. O montante indenizatório, de R$ 3.000,00, observa 

os parâmetros adotados por estas Turmas Recursais e não comporta 

redução. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos 

do art. 46 da Lei n. 9.099 /95. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 

71004312575, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 02/10/2013). Destaquei. 

Com essas considerações, e evidenciada a ilegalidade na recusa, a 

procedência dos pedidos é a medida mais acertada a se tomar. No tocante 

ao dano moral, sabe-se que é devido em casos decorrentes da má 

prestação dos serviços contratados, portanto deve ser indenizado o 

lesado independentemente da comprovação da ocorrência de prejuízos 

patrimoniais. Com isso, a vítima deverá ser indenizada, levando-se o em 

conta o caráter punitivo e pedagógico da medida. Nesse sentido “DIREITO 

OBRIGACIONAL. DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ULTRA 

PETITA AFASTADAS. REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA 

INTRAOPERATÓRIA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. 

RECUSA INDEVIDA. CONTRADIÇÃO ENTRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

(ART. 47 DO CDC). INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. 

VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em tema de seguro saúde, como tem 

entendido o STJ e esta Corte, se o plano é concebido para atender os 

custos pertinentes a tratamento de determinadas doenças, o que o 

contrato tem de dispor é sobre quais as patologias cobertas, não sobre os 

tipos de tratamentos cabíveis a cada uma delas. Se assim não fosse, 

estar-se-ia concebendo, igualmente, que a empresa que gerencia o plano 

de saúde substituísse ao médico na escolha da terapia mais adequada. 3. 

Assim, é ilógico e atenta contra o princípio da razoabilidade, a 

circunstância de haver, no plano de saúde, previsão de cobertura quanto 

a doenças oncológicas e, contraditoriamente, no entanto, suceder 

restrição ao pagamento dos custos quanto ao tratamento indicado pelo 

médico para o êxito do procedimento (radioterapia intraoperatória). 4. A 

indevida resistência da empresa que opera o plano em cumprir o contrato 

gera o dever de indenizar o segurado por dano moral, tanto mais porque a 

abusiva renitência tem o condão de aumentar a dor, o sofrimento e 

angústia de alguém - seguradora portadora de sarcoma vaginal - que já 

vem abalado intimamente por doença perigosa e que pode levá-la a morte”. 

(TJ-SC - AC: 711468 SC 2008.071146-8, Relator: Eládio Torret Rocha, Data 

de Julgamento: 10/11/2011, Quarta Câmara de Direito Civil, Data de 

Publicação: Apelação Cível n., de Blumenau). Negritei. Assim, restou 

comprovada a responsabilidade na conduta da (s) requerida (s), pois no 

sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços 

agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

O simples fato da (s) demandada (s) ter (em) deixado de autorizar/custear 

os serviços contratados, já é suficiente para configurar o dano moral, pois 

é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de 

prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: “PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - 

PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 155 de 994



INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.. - PRELIMINAR. Falta de 

interesse de agir. Autorização de procedimento após concessão de 

liminar. Demanda envolvendo todo o tratamento do autor e danos morais 

pela demora na autorização. Preliminar afastada. - MÉRITO. Ausência de 

impugnação quanto ao direito à cobertura do tratamento de câncer. Danos 

morais. Demora injustificada para liberação de autorização em momento 

crítico de grave sofrimento. Atraso no início da quimioterapia. Valor da 

indenização. Fixação com razoabilidade frente os danos causados e a 

capacidade financeira das partes. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 

00101716620128260011 SP 0010171-66.2012.8.26.0011, Relator: Mary 

Grün, Data de Julgamento: 26/02/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 07/03/2014)”. (destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que: “(...) 

a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 

represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita 

o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante. (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220)”. (negritei). A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011)”. (destaquei). Sendo assim, DECLARO A 

ILEGITIMIDADE PASSIVA do requerido HOSPITAL AMECOR, nos termos do 

artigo 485, VI do CPC, e JULGO EXTINTO o feito em relação à este. 

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 3.000,00 (três mil reais) para o (a) requerido (a), na forma prevista no 

artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, entretanto SUSPENDO a exigibilidade em 

relação à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, § 3º do 

CPC), uma vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, 

diante do preenchimento dos requisitos legais. Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. desde a 

citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, 

importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano 

verificado. RATIFICO a tutela deferida, contudo, em razão do óbito apenas 

reforço a obrigação das rés em custear o tratamento necessário. 

CONDENO, ainda, as demandadas, ao pagamento das custas 

processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos 

termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da causa. P. R. I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Março de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 0016770-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

MARCIA BEATRIZ DA SILVA FARIAS OAB - 054.959.871-52 

(REPRESENTANTE)

ELISANGELA CRISTINA DA SILVA OAB - 028.533.811-02 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO SANTOS COSTA (LITISCONSORTE)

LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURO MARVULL OAB - MT3110-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0016770-11.2013.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: MARCIA BEATRIZ DA SILVA FARIAS, ELISANGELA 

CRISTINA DA SILVA LITISCONSORTE: LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO, 

MARCO AURELIO SANTOS COSTA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM 

COBRANÇA, formulada por MÁRCIA BEATRIZ DA SILVA FARIAS 

representada neste ato por sua genitora ELISANGELA CRISTINA DA 

SILVA em desfavor de LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO e fiador 

MARCOS AURELIO SANTOS COSTA, devidamente qualificados nos autos, 

alegando que locou ao requerido, pelo prazo de 05.03.2012 à 05.09.2012 

um imóvel residencial, no valor mensal de R$ 600,00, contudo, o locatário 

cumpriu as obrigações somente nos três primeiros meses. Relata que 

findado o prazo da locação o locatário não restituiu o bem conforme 

estipulava o contrato, além de estar inadimplente em relação às 

obrigações de pagar, pelo que ajuizou a presente ação objetivando a 

retomada do imóvel e a condenação ao pagamento das obrigações 

oriundas do contrato de locação. Com a inicial anexa documentos. 

Antecipação de Tutela deferida ID. 28336718. O requerido Luciano Alves 

do Nascimento apresenta Contestação e Documentos ID. 28336725, 

alegando preliminarmente a Carência da Ação por falta de interesse de 

agir e a Inépcia da inicial. No mérito defende que mora num imóvel diferente 

do indicado na inicial, que reside no local há mais de 5 (cinco) anos e 

construiu ali a moradia de sua família, sendo, portanto, único bem de 

família. Impugnação a Contestação apresentada pela parte autora. 

Certidão do Oficial de Justiça ID. 28336844 informando o cumprimento da 

liminar com a consequente desocupação do imóvel. O requerido Marcos 

Aurelio, citado via Edital e representado pela Defensoria Publica, 

apresentou Contestação por Negativa Geral. Impugnação a Contestação 

apresentada pela parte autora. É o relatório. Decido. Quanto à preliminar 

de carência da ação, não assiste razão ao requerido. De acordo com o 

art. 330 parágrafo primeiro, do CPC, a petição inicial será considerada 

inepta quando: “I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”. A petição inicial 

contém as características necessárias a amparar a tutela jurisdicional 

pleiteada, quais sejam, clareza e logicidade, em consonância com o 

disposto no art. 319 e incisos do CPC, não se afigurando, in casu, 

qualquer das hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do art. 330, 

acima transcrito. Insta observar, ainda, que “a petição inicial só deve ser 

indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que 

impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional” (STJ-3ª 

Turma, Resp 193.100-Rs, rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, não 

conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 345), o que, como visto, não é o caso 

dos autos. No caso em tela existe coesão entre a pretensão e causa 

petendi, pelo que REJEITO a preliminar de inépcia da inicial. A preliminar de 

Falta de Interesse de Agir se confunde com o mérito, e como tal será 

apreciada. Pois bem, sabe-se que no contrato de locação, o locador deve 

disponibilizar o imóvel e em contrapartida o locatário deve pagar os 
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alugueres devidos, bem como as taxas referentes ao imóvel e demais 

gastos consequentes de seu uso, como luz, água e limpeza. Relata a 

parte autora que tentou receber os valores de forma extrajudicial, porém 

sem êxito. O requerido, por sua vez, alega em síntese que o imóvel onde 

reside não é o indicado na inicial, que está ali há mais de cinco anos e fez 

do local seu domicílio familiar, tendo inclusive direito à prescrição aquisitiva 

(usucapião). Pois bem, a parte autora apresentou Cópia do Contrato 

celebrado com o requerido, demonstrando que é proprietária do imóvel 

onde reside o réu e ainda que o locatário alegue que está na posse do 

bem desde 2008, a ocupação não se deu sem oposição e com ânimo de 

dono, o que obsta, consequentemente, o direito de usucapir o bem. A 

posse, que no caso é permitida pelo locador, não perde sua natureza com 

o decurso de tempo, nem mesmo que seja longo. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTADE PAGAMENTO E COBRANÇA DE LOCATIVOS 

IMPAGOS. Considerando que restou provada a existência de contrato de 

locação firmado entre as partes, descabe pretender usucapir o imóvel. A 

posse mantém a mesma natureza que, originariamente, é transmitida ao 

possuidor. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS, RAC nº 70041355520, 

Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli,Julgado em 

18/07/2013). O locatário alega que o imóvel é bem de família, o que 

demandaria a aplicação por analogia, da Lei nº 8.009/90 para impedir o 

despejo, mas este benefício não é oponível em processo que vise à 

satisfação de obrigação decorrente do contrato de locação, pois, 

conforme o art. 1º daquela Lei, a proteção abrange o “imóvel residencial 

próprio do casal, ou da entidade familiar”. Assim, não tendo os requeridos, 

apresentado qualquer prova que refute as alegações da parte autora, ou 

mesmo efetuado o pagamento dos valores em atraso, tem-se que deve 

ser reconhecida a existência da locação, bem como o atraso nos 

pagamentos. A propósito, assim dispõe a nossa jurisprudência pátria: 

“AÇÃO DE DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE 

ALUGUEIS - CUMULAÇÃO PERMITIDA - ALUGUEIS ATRASADOS - 

PAGAMENTOS NÃO DEMONSTRADOS - CLÁUSULA DE MULTA DE 10% - 

POSSIBILIDADE - PEDIDO PROCEDENTE A ação de despejo pode ser 

cumulada com a cobrança de alugueis que só será ilidida se demonstrado 

o pagamento mediante recibo. A cláusula que fixa multa de 10% é 

permitida e não está ofendendo o Código de Defesa do Consumidor que 

não é aplicado à espécie”. (TJ-MG - AC: 10518091731738001 MG , 

Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2014). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUEIS. É ônus do locatário comprovar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da parte locadora, (inc. II do art. 333 do CPC). Ônus do 

qual não se desincumbiu a locatária no caso. APELO DESPROVIDO”. 

(Apelação Cível Nº 70060173911, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 20/11/2014). 

(TJ-RS - AC: 70060173911 RS , Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de 

Julgamento: 20/11/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 24/11/2014). Destaquei. No mais, o contrato de 

locação é titulo extrajudicial conforme prevê o artigo 784, inciso VIII Código 

de Processo Civil, e desse modo, nada impede que o reclamante execute 

as obrigações inadimplentes dos requeridos, podendo posteriormente 

cobrar os valores, se comprovado o pagamento. Neste sentido a corte 

Matogrossense preleciona: “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – CONTRATO E LOCAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - 

COBRANÇA DE ACESSÓRIOS - POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA DE MULTAS 

COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA - LEGALIDADE - JUROS QUE DEVEM 

SER COBRADOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O 

contrato de locação é título executivo extrajudicial nos termos do artigo 

585, IV, do Código de Processo Civil, estando nele compreendidas as 

obrigações acessórias como o pagamento das contas de água, luz, multa 

e tributos, expressamente previstas no contrato. Os dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de 

locação, uma vez que estes são disciplinados por lei especial e não existe 

no caso qualquer relação de consumo. Não se confunde a multa por 

atraso no pagamento do aluguel com a multa por rescisão indevida do 

contrato de locação, podendo ser ambas cobradas na execução. A 

aplicação do IGPM ao contrato de locação não traz ilegalidade à 

cobrança.” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 2434/2005, Número do Protocolo: 2434/2005, Data de 

Julgamento: 08-5-2006). Efetivamente, tendo os requeridos, deixado de 

apresentar os recibos de pagamentos dos aluguéis em atraso e 

acessórios, é certo que a ausência de pagamento está comprovada. 

Nesse contexto, a Lei n°. 8.245/91, que dispõe sobre a relação de 

inquilinato, preceitua as seguintes obrigações: “Art. 4o Durante o prazo 

estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o 

imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa 

pactuada, proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato, ou, 

na sua falta, a que for judicialmente estipulada”. “Art. 23. O locatário é 

obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, 

legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, 

até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando 

outro local não tiver sido indicado no contrato; (...)”. Vale ressaltar que 

tendo o requerido (fiador) Marcos assinado o contrato se 

responsabilizando na qualidade de fiador pelos débitos contraídos em 

razão da locação, é legitimado a responder solidariamente com o réu 

Luciano. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos iniciais DECLARANDO RESCINDIDO O 

CONTRATO, e CONDENO a parte ré ao pagamento de: a) Aluguéis 

vencidos e não pagos referentes aos meses de Julho de 2012 até a 

desocupação, cada um no valor de R$ 600,00, devidamente corrigidos 

pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de 

cada vencimento mensal. CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento 

das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o §§ 2º e 8º do art. 85 do 

CPC, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). P. R. I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0042296-77.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA OAB - MT1823-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE ARNALDO SILVA VELLUTINI OAB - 147.738.548-71 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS (REU)

CLAITON DA SILVA PEREIRA (REU)

CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A. (REU)

RSP AGROPECUARIA LTDA (REU)

CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0042296-77.2013.8.11.0041. AUTOR(A): 

DU PONT DO BRASIL S A REPRESENTANTE: RICARDO DE ARNALDO 

SILVA VELLUTINI REU: RSP AGROPECUARIA LTDA, CARLOS ELIAS 

PARTICIPACOES S.A., CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, CLAITON DA SILVA PEREIRA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por DU PONT DO 

BRASIL S.A em desfavor de RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, 

FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS e CLAITON DA SILVA 

FERREIRA, devidamente qualificados nos autos, alegando que os réus são 

devedores da quantia inicial de R$ 1.898.658,92, em razão do 

descumprimento de uma dívida junto ao banco Citibank S.A, referente à 

Contrato de Financiamento, firmado em 20.06.2012, que tinha como 

garantidor a parte autora. Aduz que honrou os valores do contrato e se 

sub-rogou no direito de cobrar a quantia paga, pelo que ajuizou a presente 

ação. Com a inicial anexa documentos. Os requeridos, citados via Edital e 

representados pela Defensoria Pública, apresentaram Contestação por 

Negativa Geral ID. 28409639, que foi impugnada pela parte autora. É o 
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relatório. Decido. Registra-se a aplicação ao presente caso do que 

preceitua o artigo 355 do Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349”. O artigo 344 do mesmo 

diploma legal dispõe que: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. Dessa feita, o julgamento antecipado da lide se 

impõe não havendo cerceamento de defesa pela não abertura de prazo 

para especificação de provas. Nesse sentido: “Presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder”. (STJ, 4ª T. REsp 2.832-RJ). No 

comentário deste artigo, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery, no Código de Processo Civil Comentado, na página 593, 

dissertam sobre o tema: “1. Revelia. É a ausência de contestação. 

Caracteriza-se quando o réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para 

a contestação; b) contesta intempestivamente; c) contesta formalmente, 

mas não impugna os fatos narrados pelo autor na petição inicial”. (grifo 

nosso) Antes de adentrar ao mérito da questão, válido ressaltar que, ao 

réu revel, citado por edital e representado por curador, a lei faculta a 

contestação por negativa geral, ou seja, sem a necessidade de o curador 

fazer impugnação específica a cada fato abordado pelo autor (artigo 341, 

Parágrafo único CPC). Assim, diante da contestação genérica, formulada 

pelo curador especial, os fatos tornam-se controversos, cabendo ao autor 

o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito vindicado. Convém 

salientar, que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, é uma faculdade conferida ao réu no sentido de 

contrapor aos fatos alegados pela parte contrária. Pois bem, versam os 

presentes autos, sobre ação de cobrança no valor total de R$ 

1.898.658,92 (um milhão oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e 

cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) referente a um negócio 

celebrado entre as partes, onde a parte autora foi garantidora do valor e 

se sub-rogou no direito de cobrar os valores. Nesse contexto, 

aplicando-se as regras do ônus probatório, em que incumbe ao autor o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373 do Código de 

Processo Civil, vislumbro que o autor comprovou seu direito, sendo que a 

parte contrária não se desincumbiu de provar o fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Ora, cabia ao réu demonstrar 

a quitação do título de crédito objeto da presente ação de cobrança, já que 

o autor apresenta documentação que comprova que existia negócio entre 

as partes (Contrato ID. 28409458 e Termos de Sub- Rogação seguintes). 

Ainda que a presunção não seja absoluta, a existência de contrato 

assinado pelos devedores e os termos de sub-rogação, sem qualquer 

prova de vício de consentimento ou de adimplemento, constitui 

comprovação suficiente acerca da existência do débito. De fato, a 

condição extintiva da dívida, consubstancia-se na comprovação de 

quitação do débito em questão, o que não restou demonstrado. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. 

REVELIA. DISCUSSÃO QUANTO À ORIGEM DA CAUSA DEBENDI 

DESNECESSÁRIA. CÁRTULA QUE CONSTITUI PROVA DA EXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. AUSENTE PROVA DO PAGAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008034647, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 27/09/2018). TJ-RS - Recurso Cível: 71008034647 RS, 

Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 27/09/2018, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/10/2018). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE 

PRESCRITO. REVELIA. O cheque é ordem de pagamento à vista e constitui 

título de crédito, sendo-lhe aplicáveis os princípios da literalidade, 

abstração e cartularidade. O fato de estar prescrito não desvincula o réu, 

seu emitente, do pagamento, independente de o título ter ou não circulado 

e de quem o possua. A prescrição da cártula retira o direito cambial à 

execução. Não impede, todavia, o direito pessoal de buscar a satisfação 

de eventual crédito por meio da via processual competente, no caso, a 

ação de cobrança. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO 

PROVIDO.” (TJRS - Apelação Cível nº 70025331711 - Relator: José Aquino 

Flores de Camargo – j. 22/10/2008). Ademais, não obstante a revelia, não 

há nos autos um único elemento sequer que infirme a pretensão do autor, 

o que por si só conduz à procedência do pedido contido na exordial. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao 

pagamento da quantia constante nos títulos acostados a inicial, no valor de 

R$ 1.898.658,92 (um milhão oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e 

cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), devendo ser corrigido 

monetariamente pelo INPC desde o vencimento e acrescido de juros de 

mora de 1% a.m., a partir do inadimplemento. CONDENO, ainda, a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação em favor da Requerente, na forma prevista no artigo 85, §§ 

2° e 8º, do CPC. P. R. I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0053972-22.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DE SOUZA MARTINS (AUTOR)

LUCIANA DE SOUZA MARTINS (AUTOR)

GLAUCIO MENDES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

TALLITA CARVALHO DE MIRANDA OAB - MT18867-O (ADVOGADO(A))

LAIS ALESSANDRA MOREIRA PAZUCH OAB - MT13291-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0053972-22.2013.8.11.0041. AUTOR: 

GLAUCIA DE SOUZA MARTINS, LUCIANA DE SOUZA MARTINS, GLAUCIO 

MENDES MARTINS REU: UNIMED SEGURADORA S/A Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada inicialmente por GLAUCIA 

DE SOUZA MARTINS, LUCIANA DE SOUZA MARTINS e GLAUCIO MENDES 

MARTINS em desfavor de UNIMED SEGURADORA S.A., devidamente 

qualificados nos autos, alegando que são beneficiários da apólice de 

seguro nº 9300010, vez que se tratam de esposa e filhos do de cujus 

Senhor Aquino de Oliveira Martins, falecido em 10.12.2011, o qual era 

assegurado da requerida, possuindo a cobertura de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) em caso de morte. Acrescentam que, ao noticiar o 

ocorrido à ré lhes foi informado que não teriam direito ao recebimento do 

seguro, vez que a doença que o falecido foi acometido se tratava de 

enfermidade preexistente, pelo que objetivam a sua total procedência, com 

a condenação da reclamada ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), despesas processuais e honorários advocatícios. 

Instrui a inicial com documentos. Recebido o feito ao ID. 28634565, bem 

como concedida a assistência judiciária gratuita aos autores. Devidamente 

citada, a requerida apresenta contestação ao ID. 28634567. Impugnação à 

Contestação por meio do ID. 28635459. Instadas as partes a 

especificarem as provas que pretendam produzir, a ré pleiteia pela 

produção de prova documental e pericial (ID. 28635844), enquanto os 

requerentes se mantiveram inertes. Nomeado perito judicial (ID. 28635852), 

apresentado os quesitos, este junta seu laudo pericial ao ID. 28636379. 

Manifestação dos autores a respeito do laudo (ID. 28636382), da 

requerida ao ID. 28636382 e do assistente técnico da requerente ao ID. 

28636382. Proferida sentença que julgou procedentes os pedidos autorais 

(ID. 28636385). A requerida opõe embargos de declaração ao ID. 

28636386, o qual foi conhecido, entretanto, REJEITADO (ID. 28636388). 

Irresignada a ré interpôs recurso de apelação (ID. 28636389). Ao ID. 

28636778 contrarrazões à apelação. Conforme ID. 28636786, o recurso 

de apelação foi provido, anulando a sentença, reconhecendo a 

ilegitimidade ativa dos filhos do de cujus e determinando a devida instrução 

processual para averiguação da má-fé, quanto à omissão de doença 
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preexistente. Determinada a exclusão dos requerentes LUCIANA e 

GLAUCIO do polo ativo da demanda, além de designada audiência de 

instrução ao decisório de ID.28636841. Realizada a sessão de instrução, 

foram convertidos os debates orais em memoriais finais (ID. 28637289. 

Aos IDs. 28827853 e 28882052 autora e requerida apresentam seus 

memoriais, respectivamente. É o relatório. Decido. A análise do feito se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, VII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: VII - as preferências 

legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.” 

(Destaquei). Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa dos 2º e 3º autores 

(descendentes do de cujus), a análise de tal pleito restou prejudicada 

diante do reconhecimento da ilegitimidade destes por meio do recurso de 

apelação interposto. Pois bem, conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por GLAUCIA DE SOUZA MARTINS 

em desfavor de UNIMED SEGURADORA S.A., devidamente qualificados 

nos autos, visando o recebimento da indenização do seguro de vida nº 

9300010, em virtude do óbito do Senhor Aquino de Oliveira Martins, 

falecido em 10.12.2011, este que se tratava de seu cônjuge. Tendo em 

vista que as demais questões suscitadas na demanda já foram dirimidas 

em segunda instância, in casu, cinge-se a controvérsia tão somente 

quanto à existência ou não de má-fé por parte da autora na omissão de 

doença preexistente que acometia o Senhor AQUINO, falecido cônjuge da 

autora. Pois bem, o artigo 757 do Código Civil conceitua contrato de seguro 

como aquele em que: “o segurador se obriga, mediante o pagamento do 

prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo a pessoa ou a 

coisa, contra riscos predeterminados”. Nesse sentido, o contrato de 

seguro é um contrato de adesão, já que as disposições contratuais são 

estipuladas unilateralmente pela seguradora, sem que o segurado possa 

discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo, nem negociar 

singularmente os termos e condições mais importantes do contrato, 

estando o contratante em posição de vulnerabilidade. No caso em testilha, 

é preciso pontuar que, para se exonerar da obrigação de indenizar 

assumida no contrato, compete à seguradora comprovar sua 

irresponsabilidade. Impende ressaltar, inicialmente, que a irresignação da 

seguradora ré no tocante à cobertura securitária está restrita à alegação 

de que a parte autora omitiu informações quando da contratação do 

seguro, de que possuía doença, vindo a óbito pouco tempo depois. Com 

efeito, se a seguradora, em contrato típico de adesão, aceita a proposta e 

celebra com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de 

saúde ou submetê-lo a exames, a fim de verificar sua real condição física, 

deve suportar o risco do negócio, notadamente quando fica comprovado 

que o segurado não agiu de má-fé. Se a seguradora tivesse tomado uma 

providência simples, como solicitar ao segurado a realização de alguns 

exames, teria acesso fácil à informação de que ele era portador de alguma 

doença quando da contratação do seguro. Assim, poderia a seguradora 

tomar a decisão que melhor lhe aprouvesse, ou seja, proceder à 

contratação, com eventual acréscimo no valor do prêmio, ou mesmo se 

negar a contratar. A forma como a seguradora organiza operacionalmente 

suas atividades é indiferente ao fato de que é seu dever avaliar 

minuciosamente a saúde das pessoas que pretendem contratar seus 

seguros de vida. É por isso que, preferindo a seguradora contratar com o 

segurado, visando o recebimento dos respectivos prêmios, sem 

submetê-lo aos exames de saúde, não pode agora beneficiar-se desta 

inércia, alegando sua má-fé em não informar que era portador de doença 

pré-existente, pois, agindo assim, estaria se aproveitando da própria 

torpeza, o que não se pode admitir. Ademais, não restou evidenciado nos 

autos qualquer má-fé por parte do segurado no momento da contratação. 

Não se olvide que a má-fé, ao contrário da boa-fé, não pode ser 

presumida, competindo a quem alega prová-la de forma inequívoca, o que 

não ocorreu na situação em análise. Faz-se necessário ainda se 

ressaltar, que designada audiência de instrução, a requerida se quer 

trouxe testemunhas para a oitiva, ou apresentou novos fatos e/ou 

documentos com o fito de comprovar a má-fé por parte da reclamante. 

Nesse sentido, trago da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: 

“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 0001563-63.2016.811.0009 – COLÍDER/MT APELANTE(S): 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL APELADO(S): INES 

VIEIRA SILVEIRA SUZANA MARCELINO SILVEIRA GILMAR MARCELINO 

SILVEIRA SERGIO MARCELINO SILVEIRA SOLANGE MARCELINO 

SILVEIRA E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE 

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – 

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E PROTEÇÃO FINANCEIRA – MORTE DO 

SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – RECUSA DE 

PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO ACERCA 

DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO 

SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO 

SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PROTELATÓRIO – 

DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. De se 

rejeitar a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, 

mostrando-se desnecessária a prova pericial, se a julgadora singular 

formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos 

autos, além das manifestações das partes, sendo suficientes as provas já 

trazidas ao processo. A empresa não pode se esquivar do pagamento do 

seguro alegando omissão de doença preexistente quando teve 

oportunidade de exigir exames médicos prévios do segurado e se não o 

fez, deve assumir o risco. Ausente a má-fé do segurado quanto à 

omissão de doença preexistente e diante da inércia da seguradora em 

averiguar o seu estado de saúde no ato da contratação, deve esta arcar 

com o pagamento da indenização securitária. Se não se evidencia as 

hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização 

dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de 

má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da 

parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que 

a parte contrária houver suportado. De acordo com o artigo 85, §11, do 

CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários 

fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites 

estabelecidos nos §§ 2º e 3º.” (N.U 0001563-63.2016.8.11.0009, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, 

Publicado no DJE 12/02/2020) “RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

PRESTAMISTA - RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – 

MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO 

COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – EMBARGOS 

REJEITADOS. Para que a seguradora possa ser exonerada do pagamento 

de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, ao tempo da 

contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria da moléstia, 

que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do fato foi 

intencional e maliciosa, o que não admite presunção.Os sintomas 

relacionados ao infarto e à glicemia, que levaram o segurado à morte, a 

exemplo da dor torácica e do aumento da pressão arterial, não implicam, 

por si só, no reconhecimento de que o segurado tenha omitido 

maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto 

evidenciado nos autos que ele levava uma vida normal e que a doença, 

ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento 

severo, tampouco acarretava o afastamento de suas atividades regulares, 

a não ser tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle da 

pressão.O portador de hipertensão arterial, sob controle e em tratamento 

médico, pode ter vida normal não impeditiva da contratação de seguro de 

vida.Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, 

mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de 

obter vantagens na contratação do seguro.Não tendo sido comprovada a 

má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do 

pagamento do prêmio segurado.O recurso de embargos de declaração 

não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada 

omissão, contradição e/ou obscuridade. (ED 146668/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). Destaquei. “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - NEGATIVA DE PAGAMENTO - 

ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - AUSÊNCIA DE EXAMES 

PRÉVIOS - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A seguradora não pode se esquivar do dever de 

indenizar sob a alegação de que o segurado omitiu informações sobre o 

seu estado de saúde, mormente quando não foram exigidos exames 

clínicos prévios, nem mesmo restou comprovada a má-fé. (Ap 5891/2018, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018). 

Destaquei. Trago ainda jurisprudências de outros Tribunais: "AGRAVO 
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REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE 

EXAMES PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS 

EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento pacificado nesta eg. 

Corte, tem-se que a seguradora não pode eximir-se do pagamento da 

indenização securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não 

exigiu a realização de exames médicos previamente à contratação ou não 

comprovar a má-fé do segurado. Precedentes. 2. (...). 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento". (AgRg no AREsp 818.609/SP, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe de 

22/2/2016). Destaquei. "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 

DO CPC)- AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E DEU 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. 

Prevalece nesta Corte o entendimento segundo o qual a seguradora, para 

se valer da alegação de doença preexistente à assinatura do contrato e 

eximir-se do pagamento da indenização securitária, deve exigir a 

realização de exames prévios ou, não sendo estes realizados, comprovar 

a má-fé do segurado. A alegada impossibilidade de realização de exames 

prévios não pode pesar em desfavor do contratante, é ônus a que se 

submete a recorrida. 2. O contrato de seguro acessório ao contrato de 

financiamento, quando de adesão obrigatória, constitui-se em verdadeira 

venda casada, prática vedada em nosso sistema. 3. Não implica em 

reexame de provas, providência vedada pelo teor da Súmula 7/STJ, a 

conclusão de não comprovação da má-fé quando possível extraí-la da 

simples leitura dos autos. 4. Agravo regimental desprovido". (AgRg no 

AREsp 554.230/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 2/2/2016, DJe de 16/2/2016). Destaquei. "AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. DEVER DE 

INDENIZAR. CONDIÇÃO PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. REEXAME 

DE MATÉRIA PROBATÓRIA. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. 

SÚMULA N. 83/STJ. 1. É inviável a revisão, em recurso especial, de 

matéria probatória relativa à existência de doença preexistente à 

contratação do seguro e à má-fé da parte contratante. Incidência da 

Súmula n. 7/STJ. 2. É indevida a negativa de cobertura do seguro de vida 

por doença preexistente sem a realização de exames prévios e 

comprovação da má-fé da parte contratante. Aplicação da Súmula n. 

83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 330.295/RS, 

Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

10/2/2015, DJe de 13/2/2015; grifou-se). Destaquei. Para que possa ser 

exonerada do pagamento da indenização ao pálio da doença preexistente, 

ao tempo da contratação, cabe à seguradora comprovar não só que ele 

(segurado) já sofria da moléstia, que ocasionou sua morte, como também 

que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite 

presunção. No caso, embora a seguradora ré afirme que o segurado 

possuía doença preexistente à época da assinatura do contrato, não cabe 

agora, depois do sinistro, tal discussão, pois possuía plena liberdade para 

exigir os exames médicos antes de validar o contrato, e se não o fez, não 

pode neste momento alegar a má-fé do segurado. Novamente, 

consigne-se que, ao não exigir a realização de exames médicos 

previamente à assinatura da avença, a seguradora avoca para si o 

compromisso de arcar por eventual inexatidão das informações 

fornecidas pelo contratante/segurado. Além do quê, cumpria a ela provar 

a suposta má-fé (art. 378, II do CPC), pois a boa-fé é sempre presumida. 

Nesse sentido, trago entendimento do STJ: “RECURSO ESPECIAL Nº 

1.816.954 - MG (2019/0152910-4) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA RECORRENTE : COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL ADVOGADOS : ROBERTO PORTES RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

MG051255 FABRÍCIO FAUSTO LIMA RABELO - MG088776 IGOR HAVAN 

LAVARINI DE ARAÚJO - MG136700 PEDRO HENRIQUE PAIVA ABRANTES 

E OUTRO (S) - MG161236 RECORRIDO : CARMINDO HONORATO DE 

PAULA - ESPÓLIO REPR. POR : MARIA DAS GRACAS HONORATO - 

INVENTARIANTE ADVOGADO : ANDRÉ SEBASTIÃO LAMARCA DE 

OLIVEIRA - MG119105 AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA 

ADVOGADO : RAFAEL SGANZERLA DURAND E OUTRO (S) - MG131512 

AGRAVADO : CARMINDO HONORATO DE PAULA - ESPÓLIO REPR. POR : 

MARIA DAS GRACAS HONORATO - INVENTARIANTE ADVOGADO : 

ANDRÉ SEBASTIÃO LAMARCA DE OLIVEIRA - MG119105 DECISÃO 

Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso especial 

interposto por BANCO DO BRASIL S.A. O apelo extremo, com fundamento 

no art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim 

ementado: 'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA 

- PRESTAMISTA - CARENCIA DE AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

DOENÇA PREEXISTENTE - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE 

CAUTELA DA SEGURADORA - INDENIZAÇÃO. – [...]- Não configura 

cerceamento de defesa a entrega da prestação jurisdicional quando o 

magistrado verifica a ausência de necessidade de realização de prova 

pericial. - Para que a seguradora se isente do dever de indenizar, a prova 

de que o segurado estava acometido de alguma enfermidade de seu 

conhecimento ao tempo da contratação não se mostra suficiente, sendo- 

lhe também exigido que demonstre a má-fé do segurado, isto é, que omitiu 

o seu real estado de saúde deliberadamente e com a finalidade de ludibriar 

a seguradora e obter indenização. [...] No especial, o recorrente alega, 

além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 765 e 766 do 

Código Civil. Sustenta, em síntese, que a indenização não é devida porque 

o segurado agiu de má-fé ao omitir doença preexistente que deu causa ao 

óbito. É o relatório. DECIDO. Ultrapassados os pressupostos de 

admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do especial. 

Preliminarmente, importante consignar que o acórdão impugnado pelo 

presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de 

Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). Com 

efeito, esta Corte Superior é firme no entendimento de que, sem a 

exigência de exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita 

a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente 

à contratação do seguro.[...]”(STJ - REsp: 1816954 MG 2019/0152910-4, 

Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 

19/12/2019) “CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO 

COMPROVADA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. REVISÃO. 

INVIABILIDADE. DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 

5 E 7/STJ. 1. Não comprovada a má-fé do segurado quando da 

contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a 

realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser 

recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente. 

Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 

7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no 

AREsp: 1183413 SP 2017/0259118-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/03/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE 

SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 

E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO 

CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVONÃO PROVIDO. 1. O 

acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da 

segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias 

estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas 

carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos 

termos da Súmula 7 do STJ. 2. É assente na jurisprudência do STJ que não 

pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência 

de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a 

realização de exames médicos pela parte segurada. 3. Agravo interno a 

que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1149926/MG, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 

09/02/2018). Destaquei. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) correspondente ao prêmio por MORTE, corrigido monetariamente 

pelo INPC desde a data do sinistro (10.12.2011) e acrescido de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% 

(quinze por cento) do valor total da condenação, na forma prevista no 

artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0015376-32.2014.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN OAB - MT10729-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0015376-32.2014.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS ANTONIO DE SOUZA GUIMARAES REU: HOTEL SESC PORTO 

CERCADO - SESC PANTANAL Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

MORAL POR ACIDENTE proposto por MARCOS ANTONIO DE SOUZA 

GUIMARÃES em face de HOTEL SESC PORTO CERCADO – SESC 

PANTANAL, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em 

síntese que na data de 08.11.2013 foi passar um final de semana nas 

dependências do Hotel requerido, sendo convidado por um de seus 

prepostos a participar de um passeio a cavalo, mas que mesmo após 

oferecer resistência ao convite, o preposto e um amigo insistiram, pelo que 

concordou em ir. Informa que chegando no local percebeu que os cavalos 

estavam agitados, mas o Guia não comentou nada e iniciou o passeio. 

Afirma que duas horas após o inicio do passeio o cavalo do guia empinou 

e os demais animais ficaram mais agitados, provocando a queda do autor 

e mais um turista. Assevera que em razão da queda teve que ser 

submetido a tratamento cirúrgico, que foi integralmente custeado pelo 

Hotel, contudo, afirma que ficou impossibilitado de manter suas atividades 

normais, pelo que requer além da confirmação da obrigação do Hotel em 

custear o tratamento necessário, indenização por danos morais e pensão 

durante o tratamento, devido a perda da capacidade laboral. Com a 

exordial anexa documentos. Devidamente citada a requerida apresentou 

Contestação e Documentos ID. 28502067, alegando preliminarmente a falta 

de interesse de agir pela perda superveniente do objeto. No mérito, 

defende que fora prestado todo o auxílio necessário e sem delonga, bem 

como alega que os danos morais não extrapolam o mero dissabor. 

Intimadas a especificar as provas que ainda pretendiam produzir ID. 

28502871, a requerida pugnou pela produção de prova pericial e 

testemunhal. Ato contínuo comparece a parte autora impugnando a 

Contestação ID. 28502876. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia, o Laudo foi juntado ID. 28503263. Em seguida, as partes se 

manifestaram sobre o laudo e requereram a produção de prova 

testemunhal. Realizada Audiência de Instrução e Julgamento ID. 28503351, 

as testemunhas arroladas foram devidamente inquiridas. Imediatamente, 

as partes apresentaram seus memoriais finais. É o Relatório. Decido. 

Assinala-se que a análise do feito se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, VII, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: VII - as preferências legais e as metas 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.” (Destaquei). 

Preliminarmente a requerida suscita preliminarmente a ocorrência da perda 

superveniente do objeto, pois já fora prestado todo auxílio e tratamento ao 

autor, não havendo que se falar, portanto, em responsabilização, pelo que 

requer seja reconhecida a falta de interesse de agir, o que não pode ser 

acolhido, pois existem pleitos como o dano moral que não foi abarcado 

pelo auxilio da reclamada, pelo que indefiro tal preliminar. Passando ao 

mérito da questão, inicialmente, deve-se destacar que, em litígio marcado 

por relação autenticamente de consumo, figuram, como este, que figura de 

um lado empresa(s), dotada de todos os meios de produção de prova, 

nisto incluindo registros efetuados no sistema informatizado, gravações 

telefônicas das centrais de atendimento ao cliente, laudos periciais, 

arquivos, etc., e do outro o consumidor hipossuficiente. Como matéria de 

ordem pública e interesse social (art. 1º. da Lei 8.078/90) aplica-se, 

portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 

8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A presente ação de reparação de danos materiais e morais, 

vem embasada nas disposições ínsitas no art. 18, da Lei n.º 8.078/90 – 

Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da 

responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação de danos causados aos 

consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos/serviços. Temos por 

regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

consumidores é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os 

seus produtos ou serviços. A responsabilidade do fornecedor de serviço 

é descrita no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” O requerente 

tem como pretensão deduzida em sua exordial condenação ao pagamento 

de indenização e custeio de tratamento em razão de evento danoso 

ocorrido quando da prestação de serviços pela ré, consistente num 

passeio a cavalo com auxílio de um guia. O Código de Processo Civil 

Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” É incontroverso que na data de 09.11.2013 o autor foi 

vítima de acidente, quando foi derrubado do cavalo após o cavalo do guia 

empinar, resultando na realização de procedimento cirúrgico ortopédico, 

denominado “osteossíntese de radio distal esquerdo”. Também resta claro 

pela leitura dos documentos que foi atendido de pronto pelos prepostos e 

para médicos do Hotel, tendo atualmente concluído o tratamento 

ortopédico. Pois bem, em que pese toda a argumentação do Hotel de que 

tenha sido esvaziado o objeto da demanda, pela conclusão do tratamento 

e inexistência de qualquer sequela, não demonstrou qualquer das 

excludentes de responsabilidade, pois não comprovou nos autos que o 

acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor ou ainda que tenha 

concorrido para tal. Nesse compasso, caberia à requerida 

demonstrar/comprovar que inexistiu falha na prestação de seus serviços 

e, de acordo com o §3º, do artigo 14, do CDC, só há exclusão do nexo 

causal e, consequentemente, da responsabilidade do fornecedor, quando 

este provar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi feito no caso 

em análise. As testemunhas arroladas e inquiridas na Audiência não 

comprovaram tais alegações, contribuindo apenas na conclusão de que 

realmente houve o acidente e a dinâmica dos fatos, não ficando evidente 

qualquer concorrência ou culpa exclusiva do consumidor/autor. É dever 

do fornecedor de serviços prover a segurança que o consumidor dele 

deve esperar, levando em consideração as circunstâncias relevantes, 

dentre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam (art. 14, § 1º, II, do CPC). No caso dos autos, a ré possui entre 

suas atividades de entretenimento o serviço de passeio a cavalo, sendo 

razoável esperar que os cavalos sejam extremamente dóceis., porém, 

nem mesmo o animal que o guia cavalgava era dócil como deveria, isto 

porque empinou e fez com que, consequentemente os outros cavalos se 

assustassem e empinassem, causando o acidente. Ainda que atualmente 

o autor não comporte qualquer mácula, houve a ocorrência do dano à 

integridade física, o qual é passível de indenização a título de danos 

morais, por consistir em violação de direito da personalidade, sendo 

também patente a obrigação do hotel em custear qualquer tratamento 

necessário à solução do problema ocorrido com o autor. Diferentemente 

do pedido de indenização por danos morais e custeio do tratamento, o 

pedido de indenização por danos materiais, consistente no pensionamento 

durante o tempo de tratamento ortorpédico, este não merece guarida, isto 

porque restou demonstrado pela perícia que não restou qualquer lesão 

que impossibilite o autor de atos da vida civil, tampouco trabalho, estando 

atualmente trabalhando, e ainda porque segundo o próprio autor, ficou 

afastado pelo INSS percebendo o auxílio doença. Quanto à impugnação ao 

laudo, é cediço que o juiz não está adstrito à conclusão do Perito, podendo 

analisar os elementos fáticos e formar a sua convicção de forma diversa 

do expert, todavia, apenas não deve aceitar essas conclusões quando o 

trabalho é inaproveitável, mal fundamentado ou desmotivado, o que, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 161 de 994



definitivamente, não ocorre no caso dos autos. Destina-se a prova a dar 

ao juiz elementos que lhe permitam se convencer acerca da existência de 

um determinado fato alegado no processo. Assim, o juiz é o destinatário 

da prova e a ele incumbe aferir sobre a necessidade ou não de sua 

produção, determinando a realização daquelas que sejam necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Na hipótese sub exame, há que se considerar o disposto no 

artigo 480 do CPC/2015, in verbis: “Art. 480. O juiz determinará, de ofício 

ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria 

não estiver suficientemente esclarecida.” Como se contata do dispositivo 

legal acima citado, determinar a realização de nova perícia é faculdade 

concedida ao julgador. In casu, não se vislumbra tal necessidade. A 

produção de prova se presta a auxiliar o juiz, e não às partes, estando 

vinculada à sua livre convicção. Assim, se, como na hipótese, o juízo não 

vislumbra no laudo pericial já elaborado dúvidas, não é o caso de se 

substituir o perito e de realizar nova perícia. Nessa medida, apesar de o 

juiz não estar adstrito ao disposto literalmente na perícia (artigo 479 do 

NCPC), para que sejam afastadas as conclusões do laudo técnico, é 

necessário que se apresentem outros elementos, seguros e coesos, a 

justificarem sua descaracterização do que não se tem notícia nos autos. 

Isto porque, trata-se de pronunciamento de profissional especializado, 

imparcial e detentor de conhecimentos próprios, sem os quais o deslinde 

do feito não seria possível. Assim, afastar as conclusões coerentes e 

fundamentadas do laudo significaria decidir contrariamente ao robusto 

substrato técnico e, pois, sem qualquer embasamento seguro. Deste 

modo, inexiste qualquer motivo juridicamente relevante para se desprezar 

as assertivas contidas naquela peça processual, desse modo, 

comprovados os elementos da responsabilidade civil objetiva do 

fornecedor pelo fato do serviço, art. 14 do CDC, quais sejam: a) a conduta 

ilícita; b) os danos morais e estéticos e c) o nexo de causalidade entre o 

fato e o evento lesivo, procede a pretensão indenizatória. A reparação do 

dano, pois, tem nítido propósito de minimizar a dor experimentada, além de 

também servir de desestímulo à prática de atos contrários ao direito, 

prevenindo a ocorrência de situações assemelhadas. “O dano moral é 

prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua 

atuação é dentro dos direitos da personalidade. Nesse campo, o prejuízo 

transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se 

estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se 

de indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor comezinho da 

vida que pode acarretar indenização. Aqui também é importante o critério 

objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o 

psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com 

fatos diuturnos da vida, nem do homem de pouca ou nenhuma 

sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse 

campo, não há formulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado 

sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento 

como contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento 

universal.” Nesse sentido: INDENIZAÇÃO. PASSEIO A CAVALO. QUEDA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DANOS MORAL E ESTÉTICO. VALORAÇÃO. I - A conduta desidiosa da ré 

em não prestar a segurança necessária ao passeio a cavalo, tanto que 

houve a queda da autora, caracteriza falha na prestação do serviço e 

enseja a responsabilidade objetiva de indenizar, art. 14, caput, do CDC. II - 

A valoração da compensação moral deve observar o princípio da 

razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os 

efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade 

didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o 

desestímulo à conduta lesiva. Quanto ao dano estético, deve ser analisado 

o grau de deformidade, sua extensão e visibilidade. Mantidos os valores 

fixados na r. sentença. III - Na indenização por danos morais e estéticos 

advinda de relação contratual, os juros de mora são devidos a partir da 

citação, art. 405 do CC. IV - Apelação da autora desprovida. Apelação da 

ré  pa rc i a l m e n t e  p r o v i d a .  ( T J - D F  2 0 1 6 0 1 1 1 0 2 7 6 3 8  D F 

0029189-92.2016.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 28/02/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 06/03/2018 . Pág.: 497/504) Destaquei. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica 

que: “(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante 

que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se 

aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante. (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220)”. (negritei). Quanto às demais alegações, no que tange a uma 

suposta insistência para ida ao passeio, as testemunhas arroladas não 

comprovaram tal alegação, e, ainda que fosse comprovado, não alteram a 

conclusão adotada por este juízo. Diante do exposto, enfrentadas as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para CONDENAR a parte ré ao custeio de todo tratamento necessário para 

cura da fratura ocasionada no acidente ocorrido em 09.11.2013, bem 

como para CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de 

indenização por danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero 

ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. Considerando que 

a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, CONDENO, ainda, a 

demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os §§ 

2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 2..500,00 (dois mil e quinhentos 

reais). Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 18 de 

março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 0005312-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT5705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0005312-89.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA 

REU: REAL COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA - ME Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO formulada por APOENA 

ADMINISTRADORA, PARTICIPAÇÕES E ARRENDAMENTOS LTDA em 

desfavor de REAL COMÉRCIO DE CELULARES E ACESSÓRIOS LTDA, 

devidamente qualificados nos autos, alegando que é proprietária e locou à 

requerida o imóvel comercial, situado no Shopping 3 Américas-Anexo 

Jardins, sala comercial n° 254, 1° Piso, bairro Jardim das Américas, 

Cuiabá-MT, sendo o contrato firmado em 04 de maio de 2012. Acrescenta 

que além da demandada não cumprir com o pagamento dos alugueres, 

esta infringiu o pactuado vez que abandonou o imóvel locado, deixando 

ainda, de pagar os valores referentes às taxas condominiais. Alega que o 

abandono do imóvel pode ser comprovado através de fotos anexadas à 

inicial e da certidão expedida pelo oficial de justiça, quando na tentativa de 

proceder a citação da promovida em outro processo, constando que não 

foi possível proceder com a citação ante o abandono do imóvel. Ademais, 

informa que a quantia devida perfaz o montante de R$ 114.746,34 (cento e 

quatorze mil setecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro 

centavos), referente às alugueis e taxas condominiais de agosto/2015 à 

janeiro/2016. Requer em sede de antecipação de Tutela a imissão na 

posse e, no mérito, a confirmação da liminar e condenação do requerido 

ao pagamento dos débitos em aberto. Com a exordial anexa documentos. 

Antecipação de Tutela deferida ID. 27954416. A requerida citada via Edital 

e representada pela Defensoria Pública, apresentou Contestação por 

Negativa Geral ID. 27954428. Em seguida, comparece a parte autora 

impugnando a Contestação. É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao 

mérito da questão, válido ressaltar que, ao réu revel, citado por edital e 
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representado por curador, a lei faculta a contestação por negativa geral, 

ou seja, sem a necessidade de o curador fazer impugnação específica a 

cada fato abordado pelo autor (artigo 341, Parágrafo único CPC). Assim, 

diante da contestação genérica, formulada pelo curador especial, os fatos 

tornam-se controversos, cabendo ao autor o ônus da prova dos fatos 

constitutivos do direito vindicado. Consta do Contrato de Locação que a 

autora locou a requerida em 02.07.2012 um imóvel situado no Shopping 3 

Américas, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo como valor “Mínimo 

Mensal Reajustável” o correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No 

contrato de locação, o locador deve disponibilizar o imóvel e em 

contrapartida o locatário deve pagar os alugueres devidos. Não obstante 

as alegações deduzidas em defesa, não foram apresentadas quaisquer 

provas que refutem as alegações da inicial, e diante da inadimplência dos 

valores em atraso bem como da informação de abandono do imóvel, deve 

ser reconhecida a existência da locação, bem como o atraso no 

pagamento. A propósito, assim dispõe a nossa jurisprudência pátria: 

“AÇÃO DE DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE 

ALUGUEIS - CUMULAÇÃO PERMITIDA - ALUGUEIS ATRASADOS - 

PAGAMENTOS NÃO DEMONSTRADOS - CLÁUSULA DE MULTA DE 10% - 

POSSIBILIDADE - PEDIDO PROCEDENTE A ação de despejo pode ser 

cumulada com a cobrança de alugueis que só será ilidida se demonstrado 

o pagamento mediante recibo. A cláusula que fixa multa de 10% é 

permitida e não está ofendendo o Código de Defesa do Consumidor que 

não é aplicado à espécie”. (TJ-MG - AC: 10518091731738001 MG , 

Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2014). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUEIS. É ônus do locatário comprovar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da parte locadora, (inc. II do art. 333 do CPC). Ônus do 

qual não se desincumbiu a locatária no caso. APELO DESPROVIDO”. 

(Apelação Cível Nº 70060173911, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 20/11/2014). 

(TJ-RS - AC: 70060173911 RS , Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de 

Julgamento: 20/11/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 24/11/2014). Destaquei. O autor traz aos autos 

planilhas atualizadas dos débitos, comprovando a inadimplência da 

devedora em relação às taxas do imóvel locado, bem como os aluguéis, 

requerendo o pagamento de todos os débitos, acrescido de multa 

contratual no valor de até 10 (dez) vezes o valor do aluguel, conforme 

item 16 da Escritura Declaratória de Normas Gerais Regedoras do 

Funcionamento, Uso e Locação do Shopping Center Três Américas. Tal 

pleito merece prosperar, respeitando-se que os juros de mora não podem 

exceder o limite legal de 1%, sendo plenamente cabível a condenação ao 

pagamento dos alugueis dos meses de Agosto/2015 até a desocupação, 

ocorrida em 17.03.2016 ID. 27954417 (Auto de Imissão de Posse). Em 

relação à multa, esta merece guarida vide Parágrafo Segundo da Cláusula 

Décima Primeira do contrato e Item 16.6 da Escritura Declaratória de 

Normas Gerais Regedoras do Funcionamento, Uso e Locação do Shopping 

Center Três Américas, no entanto, importante fazer uma ponderação 

acerca da matéria. Isto porque, estabelece o item 16.6 da Escritura 

Declaratória de Normas Gerais Regedoras do Funcionamento, Uso e 

Locação do Shopping Center Três Américas que o valor variará entre 1/10 

(um décimo) a 10 (dez) vezes o valor do aluguel mínimo reajustável 

vigente no mês anterior à infração. Eventual redução da multa 

contratualmente estipulada somente é cabível quando demonstrado 

excesso, considerados a natureza e a finalidade do negócio. Nesse 

sentido, o art. 413 do Código Civil, que trata da cláusula penal, disciplina: 

"Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a 

obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da 

penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e 

a finalidade do negócio." Assim, sendo variável a multa, deve-se respeitar 

o principio da proporcionalidade levando em consideração o período 

restante do contrato, desse modo, não há motivos para aplicação do 

percentual maior possível, sendo razoável a aplicação do patamar de 

(três) vezes o valor do aluguel mínimo reajustável vigente no mês anterior 

à infração. No mais, o contrato de locação é titulo extrajudicial conforme 

prevê o artigo 784, inciso VIII Código de Processo Civil, e desse modo, 

nada impede que o reclamante execute as obrigações inadimplentes da 

requerida. Neste sentido a corte Matogrossense preleciona: “APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO E LOCAÇÃO - TÍTULO 

EXECUTIVO - COBRANÇA DE ACESSÓRIOS - POSSIBILIDADE - 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

COBRANÇA DE MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA - LEGALIDADE 

- JUROS QUE DEVEM SER COBRADOS A PARTIR DA CITAÇÃO - 

RECURSO IMPROVIDO. O contrato de locação é título executivo 

extrajudicial nos termos do artigo 585, IV, do Código de Processo Civil, 

estando nele compreendidas as obrigações acessórias como o 

pagamento das contas de água, luz, multa e tributos, expressamente 

previstas no contrato. Os dispositivos do Código de Defesa do 

Consumidor não são aplicáveis aos contratos de locação, uma vez que 

estes são disciplinados por lei especial e não existe no caso qualquer 

relação de consumo. Não se confunde a multa por atraso no pagamento 

do aluguel com a multa por rescisão indevida do contrato de locação, 

podendo ser ambas cobradas na execução. A aplicação do IGPM ao 

contrato de locação não traz ilegalidade à cobrança.” (TJMT – TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 2434/2005, Número 

do Protocolo: 2434/2005, Data de Julgamento: 08-5-2006). Efetivamente, 

tendo a requerida deixado de apresentar os recibos de pagamentos dos 

aluguéis em atraso, é certo que a ausência de pagamento está 

comprovada. Nesse contexto, a Lei n°. 8.245/91, que dispõe sobre a 

relação de inquilinato, preceitua as seguintes obrigações: “Art. 4o Durante 

o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador 

reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando 

a multa pactuada, proporcionalmente ao período de cumprimento do 

contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada”. “Art. 23. O 

locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da 

locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em 

sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel 

locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato; (...)”. Os 

índices de correção monetária que devem prevalecer nestes autos é o 

índice nacional de preços ao consumidor - INPC/IBGE a partir de cada 

vencimento, conforme entendimento jurisprudencial. Quanto aos juros 

moratórios, devem incidir, por força da lei, em razão da mora 

caracterizada, a partir de cada vencimento mensal. O limite do seu 

percentual deve ser à taxa de um por cento (1%) ao mês. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e consequentemente, DECLARO rescindido o contrato de locação 

celebrado entre as partes, bem como CONDENO a requerida ao 

pagamento de: a) Aluguéis e Taxas de Condomínio vencidos e inadimplidos 

referentes aos meses de Agosto/2015 até a desocupação (17.03.2016), 

devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da data de cada vencimento mensal. b) Multa contratual no 

montante de três vezes o valor do aluguel mínimo reajustável vigente no 

mês anterior à infração. RATIFICO a tutela anteriormente deferida. 

CONDENO, ainda, o demandado, ao pagamento das custas processuais, 

bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do 

que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de Março de 2020. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0016609-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANIERY BARBOSA QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VII - SPE LTDA 

(REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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VII - SPE LTDA Vistos etc. A seguradora demandada interpôs embargos 

de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao argumento de 

que o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência deve ser sob 

10% ao invés de 15%. Por tais razões, requer seja conhecido e provido 

os presentes embargos de declaração, a fim de a omissão apontada. É o 

relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os embargos de 

declaração têm como norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 

e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente 

encontra razão de ser, se a decisão recorrida estiver afetada por 

obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 

494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, 

de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de 

cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Isso porque, é sabido que os honorários sucumbenciais 

devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional 

do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do 

trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia. 

Assim, não há o que se falar em qualquer obscuridade, omissão e 

contradição, a embargante objetiva apenas o reexame da causa com a 

atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de 

embargos de declaração. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). Quanto a diretriz 

principiológica apontada, faço consignar que, qualquer pretensão de 

modificação quanto ao teor da decisão dever ser feita, se for o caso, pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição 

de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois são os remédios 

processuais destinado a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou 

reexaminar provas. A propósito segue os seguintes julgados do nosso e. 

Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO 

DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos embargos de 

declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo 

embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a matéria já apreciada.” 

(TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 

25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA 

- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de declaração não se 

prestam à revisão de entendimento e nem a reexame da prova, mas à 

correção de contradição, obscuridade ou omissão, que no caso não se 

verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, TRIBUNAL 

PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no DJE 

26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 0055794-75.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIOTTO FREIRE OAB - MT104784-O (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA OAB - 10.931.674/0001-63 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA COLETI MARQUES (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO OAB - MT18310-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0055794-75.2015.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA LITISCONSORTE: RAFAELA COLETI 

MARQUES Vistos etc. A seguradora demandada interpôs embargos de 

declaração em face da sentença proferida nos autos, afim de que haja a 

correção dos honorários de sucumbência que foram fixados. Por tais 

razões, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de 

declaração, a fim de a omissão apontada. É o relatório. Decido. Inicialmente 

cabe destacar que os embargos de declaração têm como norte as 

previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do 

CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de ser, se a 

decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição 

ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só 
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poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de 

declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos 

autos, não existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro 

material capazes de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção 

(retificação) do aresto embargado, que contém extensa e clara motivação, 

da qual não destoam suas conclusões. Isso porque, é sabido que os 

honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não 

deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba 

honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o 

exercício da advocacia. Assim, não há o que se falar em qualquer 

obscuridade, omissão e contradição, a embargante objetiva apenas o 

reexame da causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o 

que é inviável em sede de embargos de declaração. Como já explicitado 

inicialmente, os declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, 

obscuridade ou contradição, não se prestando a reapreciar a causa, 

tampouco a reformar o entendimento proferido, em razão dos rígidos 

contornos processuais desta espécie de recurso. Insta consignar que os 

Embargos de Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é 

esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição 

ou omissão e, para sanar julgamento proferido com base em premissas 

equivocadas. Ou seja, o simples descontentamento do Embargante com o 

julgado ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível este 

Recurso que, como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela 

há pontos omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada 

em premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). Quanto a diretriz 

principiológica apontada, faço consignar que, qualquer pretensão de 

modificação quanto ao teor da decisão dever ser feita, se for o caso, pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição 

de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois são os remédios 

processuais destinado a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou 

reexaminar provas. A propósito segue os seguintes julgados do nosso e. 

Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO 

DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos embargos de 

declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo 

embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a matéria já apreciada.” 

(TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 

25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA 

- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de declaração não se 

prestam à revisão de entendimento e nem a reexame da prova, mas à 

correção de contradição, obscuridade ou omissão, que no caso não se 

verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, TRIBUNAL 

PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no DJE 

26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0023490-57.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MONIQUE PINHO MOURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PADULA OAB - SP93586-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO PADULA OAB - SP261573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIR BATISTA PARIZOTTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BERENICE CAUTON CARDOSO PARIZOTTO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

JOSE FLAVIO SOUSA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT7397-O (ADVOGADO(A))

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0023490-57.2014.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA, 

MONIQUE PINHO MOURA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE FLAVIO 

SOUSA DOS SANTOS, JACIR BATISTA PARIZOTTO, BERENICE CAUTON 

CARDOSO PARIZOTTO Visto. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm 

como norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a 

sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por 

meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 
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requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém clara motivação, da qual não destoam suas 

conclusões. Assim, a embargante objetiva apenas o reexame da causa 

com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em 

sede de embargos de declaração. Como já explicitado inicialmente, os 

declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou 

contradição, não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar 

o entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). Quanto a diretriz 

principiológica apontada, faço consignar que, qualquer pretensão de 

modificação quanto ao teor da decisão dever ser feita, se for o caso, pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição 

de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois são os remédios 

processuais destinado a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou 

reexaminar provas. A propósito segue os seguintes julgados do nosso e. 

Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO 

DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos embargos de 

declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo 

embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a matéria já apreciada.” 

(TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 

25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA 

- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de declaração não se 

prestam à revisão de entendimento e nem a reexame da prova, mas à 

correção de contradição, obscuridade ou omissão, que no caso não se 

verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, TRIBUNAL 

PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no DJE 

26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a decisão como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009757-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZI DO NASCIMENTO EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT6504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR HUMBERTO ALVES FILHO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0009757-53.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUZI DO NASCIMENTO EVANGELISTA REU: EDGAR HUMBERTO ALVES 

FILHO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por SUZI DO NASCIMENTO 

EVANGELISTA em desfavor de EDGAR HUMBERTO ALVES FILHO, 

devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que contratou o 

requerido para atuar como seu procurador/advogado, mas o próprio atuou 

com desídia, abandonando o processo e não dando qualquer satisfação. 

Afirma que ao buscar maiores informações, descobriu que o requerido 

havia feito um levantamento de valores no processo, na quantia de R$ 

23.595,00, e abandonado o processo posteriormente, em 05.06.2012. 

Assevera que o requerido desapareceu com seu dinheiro e após entrar 

em contato com o escritório, foi informada pela atendente que deveria 

buscar seus direitos, pelo que ajuizou a presente ação. Com a inicial 

anexa documentos. Devidamente citado, o requerido não apresentou 

defesa ID. 28460625. É o relatório. Decido. Trata-se de processo incluído 

na meta 02/2020 do CNJ, pelo que procedo ao seu julgamento. Registra-se 

de início, a aplicação ao presente caso do que preceitua o artigo 355 do 

Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349.”. Sobre a revelia, o artigo 344 do mesmo diploma 

legal dispõe que: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.” Dessa feita, o julgamento antecipado da lide se 

impõe não havendo cerceamento de defesa pela não abertura de prazo 

para especificação de provas. Nesse sentido: “Presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder”. (STJ, 4ª T. REsp 2.832-RJ). No 

comentário deste artigo, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery, no Código de Processo Civil Comentado, na página 593, 

dissertam sobre o tema: “1. Revelia. É a ausência de contestação. 

Caracteriza-se quando o réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para 

a contestação; b) contesta intempestivamente; c) contesta formalmente, 

mas não impugna os fatos narrados pelo autor na petição inicial”. (grifo 

nosso) Mais adiante, na página 600 os mesmos autores asseveram sobre 
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os efeitos da revelia, vejamos: “4. Efeitos da revelia. A norma fala 

impropriamente em “revelia”, querendo significar, na verdade, efeitos da 

revelia. Tanto isso é verdade que faz referência expressa ao CPC 319, 

que regula os efeitos da revelia. A hipótese é espécie do gênero previsto 

no inciso anterior, porque o principal efeito da revelia é fazerem-se 

presumir verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. Assim, são os 

fatos que não precisam ser provados em audiência, por expressa 

determinação do CPC, 334, III (incontrovertidos) e IV (presunção de 

veracidade)”. É cediço que tal presunção é relativa, e não absoluta, ou 

seja, cede às provas em contrário. Assim, in casu, o requerido, apesar de 

devidamente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação 

de contestação, pelo que DECRETO SUA REVELIA, importando a 

contumácia em confissão ficta dos fatos aduzidos, e, impondo a 

procedência do pedido, em conformidade com o comentário dos juristas 

acima nominados, bem como, ao descrito na página 594 do mesmo código: 

“(...) Pode ser total ou parcial, formal ou substancial. Há revelia parcial 

quando o réu deixa de impugnar algum ou alguns dos fatos articulados 

pelo autor na vestibular. Há revelia formal quando não há formalmente a 

peça de contestação ou quando é apresentada intempestivamente. Há 

revelia substancial quando, apesar de o réu ter apresentado a peça, não 

há conteúdo de contestação, como, por exemplo, quando o réu contesta 

genericamente infringindo o CPC 302 caput”. Nesse sentido, impõe-se a 

apreciação antecipada da presente lide, em obediência aos dispositivos 

legais supramencionados, bem como, ante os elementos de convicção já 

estarem contidos nos autos, não carecendo o deslinde da controvérsia de 

dilação probatória, bem como, não implicando no cerceamento de defesa. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Conforme salientado, 

trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por SUZI DO NASCIMENTO EVANGELISTA 

em desfavor de EDGAR HUMBERTO ALVES FILHO, na qual pleiteia a parte 

autora a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais e 

materiais sofridos. Não obstante a revelia da parte ré, que traz a 

presunção da veracidade dos fatos articulados, observa-se que os 

documentos encartados com a inicial são provas suficientes da alegação 

da parte autora, senão vejamos: Consta dos documentos de ID. 28460386, 

que realmente foram levantados valores pelo requerido, estes que, são 

oriundos do processo intentado pela autora, com patrocínio deste último, 

que não repassou a quantia à autora. Não tendo o requerido apresentado 

qualquer prova que refute as alegações da autora, resta incontroverso 

que subtraiu os valores em detrimento da requerente, sendo, portanto, 

procedente o pedido de ressarcimento. Quanto aos danos morais, é 

sabido que para a configuração da responsabilidade civil e, a 

consequente obrigação de indenizar, é imperativa a ocorrência de um 

dano e que este prejuízo tenha sido provocado por uma conduta dolosa ou 

culposa do ofensor, bem como que entre elas esteja o nexo de 

causalidade. Quanto ao dano moral, tem-se que, sem a sua prova, 

ninguém pode ser responsabilizado civilmente. O dano pode ser material 

(sentido estrito), simplesmente moral, ou seja, sem repercussão na órbita 

financeira do ofendido (sentido amplo), ou, ainda, cumulativamente, 

material e moral, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 37 do 

Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao nexo causal, para que 

surja a obrigação de reparar, mister se faz a prova da existência de uma 

relação de causalidade entre a ação ou omissão do agente, e o dano 

experimentado pela vítima. Se a vítima experimentar um dano, mas não se 

evidenciar que o mesmo resultou do comportamento ou da atitude do réu, 

o pedido de indenização, formulado por aquela, deverá ser julgado 

improcedente. Assim, apenas se restarem comprovados esses três 

elementos é que surgirá o dever de indenizar. Noutro compasso, sabe-se 

que a indenização por dano moral tem a finalidade de desestimular a 

prática de condutas ilícitas e minorar os efeitos psicológicos e traumáticos 

causados pelo ato danoso, compensando a injusta dor impingida ao 

lesado, no caso em tela, excepcionalmente, a indenização não alcançará 

um de seus objetivos (de desestimular nova conduta ilícita pelo ofensor), 

haja vista que este já é falecido. Não obstante o dano material sofrido, cuja 

reparação foi devidamente ordenada, in casu, verifica-se que não estão 

presentes elementos suficientes para embasar a reparação de danos 

morais, pois, ainda que a parte ré tenha agido com desídia, deixando de 

realizar a diligência ou repassar os valores ao cliente, tal situação, por si 

só, não gera obrigação de indenizar, tendo em vista que não ficou 

evidenciado o dano moral alegado, vez que não demonstrado nenhuma 

consequência gravosa que pudesse atingir a moral da autora. A 

pretensão indenizatória fundamentou-se nos aborrecimentos causados 

em decorrência da frustração do autor ao se decepcionar e “dispor de 

sua boa fé” para o causídico que não agiu corretamente, descumprindo a 

obrigação que lhe foi contratualmente imposta. Nesse caso, sabe-se que o 

descumprimento contratual não causa por si só, dano moral, razão pela 

qual não pode ser julgado procedente o pedido. A propósito: APELAÇÃO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. SERVIÇOS 

DE TV POR ASSINATURA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM 

FUNDAMENTO EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. 

SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. O mero descumprimento 

contratual não causa, por si só, dano moral. [...] (TJ-SP - AC: 

10154944320188260005 SP 1015494-43.2018.8.26.0005, Relator: Adilson 

de Araujo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 19/05/2019). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nem 

toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a 

configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os 

percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do 

normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a 

concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 1.1. Na hipótese 

dos autos, o mero descumprimento contratual (não reparo a contento dos 

eletrodomésticos da autora) não acarreta compensação por danos morais, 

uma vez que os aborrecimentos advindos do inadimplemento do contrato 

constituem natural reação a incômodos que decorrem da vida em 

sociedade. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça milita no sentido de 

afastar a reparação moral quando se trata de mero descumprimento 

contratual. 3. Honorários majorados. 4. Recursos conhecido e não 

provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07034802820188070006 DF 

0703480-28.2018.8.07.0006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data 

de Julgamento: 08/05/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 17/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaquei. Sendo 

assim, não obstante a revelia, não há nos autos um único elemento sequer 

que infirme a pretensão do autor, o que por si só conduz à procedência 

parcial do pedido contido na exordial. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

iniciais para CONDENAR o réu ao pagamento da importância de R$ 

23.595,00 (vinte e cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais) a título de 

danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

do levantamento do valor e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. 

CONDENO ainda, o requerido, ao pagamento das custas processuais, bem 

como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que 

preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, no percentual de 12% (doze por cento) 

sobre o valor da condenação. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 18 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0005697-08.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DA CRUZ XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT7344-O (ADVOGADO(A))

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA PEDROTTI (LITISCONSORTE)

VALTER GETULIO PEDROTTI JUNIOR (LITISCONSORTE)

MARA LUCIA DA COSTA MARQUES (LITISCONSORTE)

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME 

(LITISCONSORTE)

WILSON HISSAO NINOMIYA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA OAB - MT14610-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

LEONE STEFANY GALVAO SILVA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)
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KATYUSCIA FABRINY DE CARVALHO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

MARIA DE LOURDES AUGUSTA DELGADO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

BRUNO RODRIGO DE SOUZA FRAGA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

ANDREA SILVA DO NASCIMENTO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0005697-08.2014.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZETE DA CRUZ XAVIER LITISCONSORTE: VALTER GETULIO PEDROTTI 

JUNIOR, FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA PEDROTTI, 

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME, WILSON HISSAO 

NINOMIYA, MARA LUCIA DA COSTA MARQUES Visto. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando os 

Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificar o que foi desfavorável ao embargante. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Considerando que somente agora veio aos autos os valores, 

decorrentes da penhora, aliada ao pedido de levantamento perquirida 

pelos embargantes, torna-se necessária a intimação da parte executada, 

a fim de se evitar decisão surpresa. Com essas considerações, REJEITO 

os embargos de declaração de ID. 28750749, mantendo intacta a 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009808-69.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA ROSA LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT3811-O (ADVOGADO(A))

SILZOMAR PEREIRA BEJARANO OAB - MT15199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0009808-69.2013.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: THIAGO DA ROSA LIMA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Visto. O objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam para modificar o que foi desfavorável ao 

embargante. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - 

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios quando não há 

no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, 

tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a 

rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato 

Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. 

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Considerando que somente agora veio aos autos os valores, 

decorrentes da penhora, aliada ao pedido de levantamento perquirida 

pelos embargantes, torna-se necessária a intimação da parte executada, 

a fim de se evitar decisão surpresa. Com essas considerações, REJEITO 

os embargos de declaração de ID. 28515578, mantendo intacta a 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0045542-18.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO TORRES DO PARQUE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO OAB - MT14941-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEVADORES OTIS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO OAB - SP109098-O 

(ADVOGADO(A))

JACKELINE FRANCO MORAES OAB - MT19816-O (ADVOGADO(A))

JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR OAB - SP234670-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0045542-18.2012.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDIFICIO TORRES DO PARQUE 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELEVADORES OTIS LTDA Visto. O objetivo 

dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando os 

Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificar o que foi desfavorável ao embargante. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Considerando que somente agora veio aos autos os valores, 
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decorrentes da penhora, aliada ao pedido de levantamento perquirida 

pelos embargantes, torna-se necessária a intimação da parte executada, 

a fim de se evitar decisão surpresa. Com essas considerações, REJEITO 

os embargos de declaração de ID. 28515745, mantendo intacta a 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003994-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS SESPEDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0003994-71.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIANE DOS SANTOS SESPEDE 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR 

interposta por ELIANE DOS SANTOS SESPEDE em face de EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A (CLARO TV), devidamente qualificados 

nos autos, alegando que foi surpreendido com a negativação em seu 

nome anotada pela requerida, qual alega desconhecer, que mesmo após 

tentar resolver administrativamente o empecilho não obteve sucesso, 

tendo seu nome permanecido nos Cadastros de Proteção ao Crédito. 

Diante disto, ajuizou a presente demanda, por meio da qual requer em 

sede de liminar que a reclamada retire o seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito, no mérito a anulação do negócio jurídico, a declaração de 

inexigibilidade da dívida cobrada, o cancelamento do contrato e todos os 

débitos, bem como a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Instrui a inicial com documentos. Liminar 

Deferida ao ID. 28235620. Por meio do petitório de ID. 28238302 informa o 

cumprimento da liminar. Contestação ao ID. 28238302. Ao ID. 28238315 

impugnação à contestação. Instadas a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, a parte autora manifesta o desinteresse na produção 

de novas provas (ID. 28238318.), enquanto a ré se manteve inerte, 

conforme certidão de decurso de prazo (ID. 28238319). É o relatório. 

Decido. Trata-se de processo da meta 02/2020 do CNJ pelo que procedo 

ao seu julgamento. Registra-se a aplicação ao presente caso do que 

preceitua o artigo 355 do Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349”. Cuida-se de matéria relativa 

à relação de consumo, portanto, as discussões e digressões serão 

centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, 

consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por falha relativa aos serviços prestados. 

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) 

se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, 

VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A parte demandante é hipossuficiente na relação de 

consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de 

prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos 

moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São 

direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Este é o 

exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a 

requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não 

houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. 

O caso se refere ao cancelamento de restrição creditícia indevida, além de 

discutir matéria sobre o dano moral causado pela sanção ilegal aplicada de 

forma indevida a Requerente, alegando também a parte autora que, com tal 

situação, criou-se constrangimento a si de natureza moral por causa do 

ocorrido. Alega a parte requerente que se surpreendeu ao descobrir que 

seu nome estava incluso nos registros de proteção ao crédito, lançado 

pela requerida, em razão de débitos que informa desconhecer. O Código 

de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que 

cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando 

que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nas ações declaratórias negativas compete à 

parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 

direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - 

IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE 

IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da 

operadora requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato 

impeditivo , modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o 

art. 373, II, do CPC. Se os documentos juntados com a apelação 

referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, 

ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, 

em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes 

definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano 

in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva.” (N.U 1001483-82.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) 

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1000756-47.2018.8.11.0044 APELANTE: BANCO BRADESCO SA 

APELADO: CRISTIANA CUZAGA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO EMENTA APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO 

NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE 

SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS 

EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE –-RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe ao réu comprovar 

fato impeditivo , modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas 

ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. 

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a 

dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria 

configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é 

presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem 

objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O 

montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da 

medida.”(N.U 1000756-47.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 

21/02/2020) A parte requerida não demonstrou haver a causa excludente 

da responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre 

sua conduta e o dano experimentado pela parte autora. A requerida 
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apesar de ter apresentado Contestação dentro do prazo legal, não trouxe 

qualquer documento que corroborasse com suas alegações, sendo que 

sua tese se baseia em telas sistêmicas e faturas emitidas pela mesma, as 

quais se tratam de provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor 

probatório, não sendo hábeis/válidas a fundamentação. No mais, tendo a 

ré alegado que a contratação de seus serviços pela autora se deu via call 

center, caberia a mesma, a apresentação de histórico ou gravação da 

conversa, a fim de demonstrar que o serviço foi disponibilizado por 

solicitação do consumidor, o que não ocorreu no presente caso, de modo 

que, não se desincumbiu de seu ônus. Colho a jurisprudência: “E M E N T 

A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – TELA SISTÊMICA – 

PROVA UNILATERAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA 

EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR PREJUDICADO. 

A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela 

de computador, integrante do sistema interno da empresa, não serve de 

comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem 

mesmo da legalidade do débito discutido. Não configura dano moral a 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida 

de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento.” (N.U 

0000614-14.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) “E M E N T 

A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – TELA SISTÊMICA – 

PROVA UNILATERAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA 

EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR PREJUDICADO. 

A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela 

de computador, integrante do sistema interno da empresa, não serve de 

comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem 

mesmo da legalidade do débito discutido. Não configura dano moral a 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida 

de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento.” (N.U 

0000614-14.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) Saliente-se 

que a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade 

objetiva do Código de Defesa do Consumidor, bem como, restou 

demonstrada a irregularidade do serviço prestado, haja vista que, ao 

disponibilizar o serviço de abertura de crédito, não forneceu a segurança 

que a parte consumidora esperava na coleta dos dados para a 

disponibilização. A responsabilidade civil, conforme sedimentado na 

doutrina exige a comprovação de três pressupostos, quais sejam: a) o ato 

ilícito ou conduta culposa; b) o nexo de causalidade; c) o dano. 

Verifica-se, portanto, que a parte requerente foi visivelmente prejudicada 

pela ATITUDE INDEVIDA, ou seja, pelo mau funcionamento da empresa 

requerida. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da demandada, 

deve esta ser condenada a indenizar a parte demandante pelos danos 

causados. Ademais, não há se questionar o prejuízo diante do próprio 

significado proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos 

criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de 

Protestos de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os 

inadimplentes, os descumpridores das obrigações, pessoas que sob a 

ótica financeira, não são dignas de crédito e confiança. Além de que o art. 

42 do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública, nos 

mostra que nenhum devedor deverá ser submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça enquanto perdurar qualquer litígio. 

Independente, se a parte autora devia ou não, o dano moral decorrente da 

indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores, 

deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação 

da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Portanto, restou-se 

comprovada a responsabilidade na conduta da requerida, pois no sistema 

do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir 

corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. O 

simples fato da instituição demandada ter negativado o nome da parte 

autora junto ao SERASA/SPC, já é suficiente para configurar o dano moral, 

pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de 

prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Em casos 

análogos, já decidiu esta corte Mato-Grossensse: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INSCRIÇÃO NOS 

CADASTROS NEGATIVOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando o consumidor não reconhece a origem 

da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto 

débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da 

impossibilidade material de apresentação de prova negativa A inscrição de 

nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura 

ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, 

presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor 

da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da 

proporcionalidade. “(N.U 0001636-21.2016.8.11.0046, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no 

DJE 21/02/2020) “Recurso Inominado nº.: 1000067-85.2017.8.11.0028 

Origem: Juizado Especial Cível de Poconé Recorrente(s): LUCYANA 

APARECIDA DOS SANTOS Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

17/02/2020 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E 

SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA 

DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas, que conforme entendimento sedimentado 

pela Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e provido. 

“(N.U 1000067-85.2017.8.11.0028, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) “EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e 

faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a 

contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que 

devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros 

elementos de prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por 

meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador 

interno. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. O valor da 

indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com 

razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (N.U 

8018404-37.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 
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Recursal Única, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019) 

Sendo assim, cabíveis os pedidos da parte autora, no sentido de que seja 

declarado inexistente o débito, indenizada por danos morais, e que seu 

nome seja excluído dos arquivos de consumo. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica 

que: “(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante 

que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se 

aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante.” (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220) negritei. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: ESTADO 

DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001792-17.2018.8.11.0015 

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – FATURA ADIMPLIDA - 

INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM 

PATAMAR SATISFATÓRIO - PRECEDENTES - RECURSOS DESPROVIDOS. 

1. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, 

é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o 

simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. 

2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade 

econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em 

parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da 

conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (N.U 

1001792-17.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019) APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – 

COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VERBA INDENIZATÓRIA 

MANTIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO 

DANOSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

ENSEJADORES DA PENA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de 

telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, 

considerando que detém todos os meios técnicos para tanto. Demonstrado 

o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de 

indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta 

hipótese, o dano é presumido. Merece ser mantido o valor fixado a título de 

dano moral para assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção 

pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem 

como os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal. Os 

juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, 

incidem a partir do evento danoso, conforme já sedimentado na Súmula nº 

54 do STJ. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé, quando 

não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

(N.U 0002801-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019) Diante do 

exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à 

conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito 

aqui litigado, bem como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a 

título de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que 

considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. 

RATIFICO a liminar deferida ao ID. 28235620 CONDENO, ainda, a 

demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor 

da condenação, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013739-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE ALMEIDA REZIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0013739-75.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LARISSA DE ALMEIDA REZIO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA., RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A Visto. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam para modificar o que foi desfavorável ao 

embargante. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - 

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios quando não há 

no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, 

tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a 

rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato 

Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. 

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Cabe ao juiz o arbítrio para fixar o montante que considere hábil 

ao ressarcimento postulado, mesmo que seja ele superior ao pedido inicial. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROEMIAL DE 

NULIDADE DE SENTENÇA ULTRA PETITA - DANO MORAL FIXADO ALÉM 

DO PEDIDO INICIAL - INSURGÊNCIA AFASTADA. Para a aferição do 

quantum indenizatório cabe ao juiz sopesar todas as circunstâncias que 

envolveram o ato ilícito, ficando a seu livre arbítrio a fixação de montante 

que considere hábil ao ressarcimento postulado. Assim, em se tratando de 

pedido de indenização por danos morais, em que não se dispõe de 

parâmetros rígidos e expressamente previstos, o valor da indenização 

pode ser postulado por estimativa do autor, ficando sujeito a eventual 

correção quando da sentença, o que não autoriza o reconhecimento de 
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decisão ultra petita, se fixado montante além do pedido inicialmente. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATAS - 

ALEGADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI - 

ILEGALIDADE COMPROVADA. É indevido o protesto de duplicata mercantil 

emitida sem aceite e sem comprovação do negócio subjacente. Somente 

se ao caderno processual fosse juntado comprovante da efetiva 

negociação e da prestação de serviços é que se poderia ter por regular a 

emissão do mencionado título. DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - 

PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO - DANO 

PRESUMIDO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA - 

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

ARBITRAMENTO EM MONTANTE CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CASO CONCRETO. O dano moral já se caracteriza mediante a simples 

constatação do apontamento indevido de título a protesto, prescindindo-se 

de prévia comprovação do prejuízo, uma vez presumíveis diante do 

contexto atual. Os critérios de arbitramento da verba indenizatória 

precedem à análise das peculiaridades aferidas no caso concreto, 

observando-se, sobretudo, a finalidade punitiva da sanção, cujo montante 

deverá mostrar-se suficiente a ponto de coibir a reiteração da prática ilícita 

nas relações comerciais. (TJ-SC - AC: 243542 SC 2003.024354-2, Relator: 

Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 10/11/2005, Primeira Câmara 

de Direito Comercial, Data de Publicação: Apelação Cível n. 

2003.024354-2, de Araranguá.)” Com essas considerações, REJEITO os 

embargos de declaração de ID. 28991658, mantendo intacta a sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044436-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY FARINA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044436-57.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIDNEY FARINA JUNIOR REU: CASSIA DE ARAUJO SOUZA Vistos etc. No 

decisório de ID. 24702001, foi determinada a intimação do autor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Houve a interposição do agravo de 

instrumento nº 1016860-18.2019.8.11.0000 pela parte autora face a 

referida decisão, o qual teve negado seu provimento pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso. Findo o prazo, verifica-se que, embora 

intimado, o requerente nada manifestou, tão pouco procedeu com o 

recolhimento das custas processuais iniciais. Não houve a citação da 

parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar a irregularidade constante da petição inicial, não o fez. 

Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo 

Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No mais, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” O 

entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo 

Civil: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA –JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O descumprimento da decisão que determina o recolhimento 

das custas processuais, após análise do pedido de gratuidade da justiça, 

enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, mostrando-se 

desnecessária a intimação pessoal da parte.(Ap 24609/2018, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA 

QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO -NÃO RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL – 

PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO 

DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na hipótese de não recolhimento 

das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação 

da parte" (AgInt no AREsp 554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 

171375/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL 

–NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA 

ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA 

MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para 

comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do 

NCPC. Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para 

comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato 

processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal 

do demandante.(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, 

Publicado no DJE 05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. 

STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. 

CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

REGRA GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 
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ausência do recolhimento das custas, sendo evidente a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0004103-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ELTON PINHEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAPFRE VIDA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0004103-85.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDSON ELTON PINHEIRO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., 

MAPFRE VIDA S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, interposta por EDSON ELTON PINHEIRO em 

desfavor de BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A e MAPFRE VIDA 

S.A, devidamente qualificados, alegando que é militar do Exército Brasileiro 

e logo que ingressou na instituição aderiu ao Contrato de Seguro de vida, 

onde a estipulante é a FHE – Fundação Habitacional do Exército e que em 

22.08.2015 sofreu um grave acidente automobilístico que o deixou incapaz 

para o serviço militar, pelo que requer que sejam as requeridas 

condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização atualizada no 

valor de R$ 136.332,90 (cento e trinta e seis mil trezentos e trinta e dois 

reais e noventa centavos), além das custas processuais e honorários 

advocatícios. Instrui a exordial com documentos. Ao ID. 28480592 foi 

determinada a citação da parte requerida, deferindo-se o benefício da 

assistência judiciária gratuita ao autor. Contestação da ré BRADESCO ao 

ID. 28480595, arguindo a necessidade de correção do polo para que 

conste BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, o que já foi procedido, além 

disso, trás a tona impugnação ao pedido de justiça gratuita e aos 

documentos, aludindo ainda em sede de preliminar a ausência de 

pressupostos processuais, vez se tratar de parte ilegítima e a ausência de 

pedido administrativo. No mérito, afirma inexistir a obrigação de indenizar 

em razão da ausência de comprovação da invalidez apontada, que o 

contrato está de acordo com a legislação vigente, pugnando pela 

improcedência dos pedidos e, em pedido alternativo subsidiariamente que 

a indenização deve se dar através da aplicação da tabela emitida pela 

SUSEP, de acordo com o grau da debilidade, bem como seja a condenação 

limitada à sua responsabilidade, em decorrência do cosseguro. A defesa 

da MAPFRE foi apresentada ao ID. 28480795, ocasião em que foi alegada 

a preliminar de carência da ação pela falta de interesse de agir, 

requerendo a extinção do processo. No mérito aduz que para que a parte 

autora faça jus ao recebimento de qualquer indenização é necessário à 

comprovação de eventual invalidez, o que não é o caso dos autos, além 

disso, alega a ausência de aviso de sinistro, que caso seja comprovada a 

invalidez, deve ocorrer à aplicação da tabela da SUSEP, razão pela qual 

não pode haver condenação ao pagamento da totalidade do capital. 

Impugnação às contestações ao ID. 26480847. Instadas a especificarem 

as provas que pretendessem produzir, ambas as partes requereram a 

produção de prova pericial. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia, este colacionou o laudo aos autos, tendo as partes, em seguida, 

se manifestado, bem como o assistente técnico da ré BRADESCO. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, a reclamada BRADESCO impugna a 

concessão da gratuidade de justiça ao requerente, sob a alegação de que 

o autor se limita a requerer tal benefício por não ter condições financeiras, 

acostando aos autos tão somente o seu comprovante de rendimento 

mensal, o que não é suficiente a corroborar com sua alegação, levando 

em consideração o valor auferido. O que não merece prosperar, vez que 

dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que “a parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. 

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova 

concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem 

perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, conforme 

disposto no art. 7º da Lei 1060/50, confira-se: “Art. 7º - A parte contrária 

poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de 

assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos 

requisitos essenciais à sua concessão”. Ocorre que a impugnante não 

promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. 

A propósito: “E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A 

HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – [...] – RECURSO 

DESPROVIDO. Não derruída a presunção de insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante. 

[...].”(N.U 0014209-94.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) 

“APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR BENFEITORIA - EXTINÇÃO 

SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI DO CPC - AUTOR 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA QUE POSTULA A 

REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DO AUTOR 

APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE O AUTOR 

TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS SEM 

PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL DE PROBREZA 

E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - MANUTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO 

ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA 

POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não há 

elemento capaz de demonstrar a necessária revogação do benefício da 

assistência judiciária concedida em favor do autor apelado, esta merece 

ser mantida. [...]”. (TJMT, Ap. 144181/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, 

Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 12/03/2014, Data da publicação 

no DJE 17/03/2014). Negritei Antes de adentrar ao mérito, faz-se 

necessária a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

Contestação pelas requeridas. A ré BRADESCO argui a ausência de 

pressupostos processuais no presente caso, haja vista a sua ilegitimidade 

para responder aos termos da presente ação, vez que, embora a 

Fundação Habitacional do Exército (FHE) detinha com a mesma, contratos 

de seguro de vida, figurando como líder, tal instrumento foi cancelado em 

24.09.2012, que posteriormente a essa data a referida fundação contratou 

com a segurado MAPFRE, ora segunda requerida, a qual passou a ser 

seguradora líder, assim requer a extinção do feito em sua relação. Pois 

bem, é certo que inexiste responsabilidade solidária entre as 

cosseguradoras, obrigando-se cada uma no limite das respectivas cotas 

que lhe são atribuídas, conforme expressamente consignado no contrato. 

Entretanto, não tendo sido informado ao consumidor/segurado de forma 

clara, expressa e em destaque quais eram as cosseguradoras e qual o 

limite da responsabilidade de cada uma, devem as requeridas 

responderem pela integralidade da indenização, resguardado seu direito 

de regresso. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DIVERGÊNCIAS CONTRATUAIS INTERNAS 

NÃO OPONÍVEIS AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – INTERESSE 

PROCESSUAL CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO SOMENTE APÓS DIAGNÓSTICO 

MÉDICO – LESÃO NO JOELHO – ATIVIDADE MILITAR – INVALIDEZ 

LABORAL PERMANENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ÂMBITO 

DE COBERTURA DO SEGURO – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO 

CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considerando que a lide versa sobre relação de consumo, sendo norma 

aplicável ao caso o CDC, ambas as seguradoras responderem a 

pretensão do autor, seja porque compuseram a cadeia de fornecimento, 

seja em razão da teoria da aparência, não sendo oponível ao consumidor 

a divisão de competências ou áreas de atuação de cada pessoa jurídica. 

2. Nos termos da jurisprudência do eg. STJ, é “desnecessário o prévio 

requerimento administrativo para liquidação de sinistro no contrato de 
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seguro” (STJ – AgInt no AREsp 986.855/MA, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 

11/04/2017). 3. “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral” (STJ, Súmula nº 278). 4. O pedido de cobrança se 

funda no fato de que o autor/segurado está inválido para atividade laboral, 

eis que aposentado justamente em razão da doença incapacitante, daí 

porque é mais plausível e seguro admitir que a ciência inequívoca do 

segurado ocorreu quando confirmada a sua aposentadoria, o que só se 

deu com trânsito em julgado da sentença que converteu o auxílio-doença 

em aposentadoria. 5. Não há nos autos qualquer documento que mostre 

os termos do contrato de seguro aderido pelo autor, não havendo como 

identificar se havia explicação clara ao aderente/contratante o âmbito de 

cobertura do seguro contratado. 6. Tratando-se de relação de consumo, 

as cláusulas contratuais serão sempre interpretadas de maneira favorável 

ao consumidor e, ainda, caso demonstrado desvantagem manifesta do elo 

m a i s  f r a c o ,  d e v e r ã o  s e r  d e c l a r a d a s  n u l a s . ”  ( N . U 

0037609-86.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 

01/10/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) Desse modo, AFASTO a 

preliminar de ilegitimidade passiva da parte promovida BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S.A. Noutro ponto, a reclamada MAPFRE alude 

preliminarmente a carência da ação por falta de interesse de agir, ante a 

ausência de aviso do sinistro, vez que jamais foi acionada 

administrativamente. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre 

destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o 

seguro, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. A tese 

trazida aos autos pela seguradora ré, em sede de contestação, de que o 

direito à indenização securitária só surge a partir do envio da 

documentação necessária à apuração do sinistro não merece guarida, 

pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança de seguro, verbis: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE 

VIDA. HOMICÍDIO. PERDA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. HERDEIROS. 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NA FORMA DO ART. 792, DO CÓDIGO 

CIVIL. AGRAVO RETIDO. PRELIMINARES. I. CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Em se tratando de contrato de seguro, é 

Indevida a exigência de esgotamento da esfera administrativa ou de prova 

da negativa de pagamento da indenização para o ajuizamento da ação de 

cobrança. Observância do livre acesso ao Poder Judiciário garantido pelo 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Interesse processual reconhecido. 

II. PRESCRIÇÃO. Não se tratando de ação movida pelo segurado contra o 

segurador, é inaplicável a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, II, do 

Código Civil, devendo ser aplicado o prazo decenal previsto no art. 205, 

daquele diploma legal, uma vez a lei não fixa prazo menor para a 

pretensão da parte autora. No caso concreto, levando-se em conta que o 

segurado faleceu em 21.12.2004 e que a demanda foi ajuizada em 

16.07.2012, não há falar em prescrição da pretensão autoral. Agravo 

retido desprovido. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. INOVAÇÃO 

RECURSAL. A tese de nulidade do contrato em virtude do ato doloso da 

beneficiária sequer foi alegada na contestação, tratando-se de inovação 

recursal. Ademais, as questões de fato não suscitadas na origem, 

somente poderão ser alegadas em apelação se a parte provar que deixou 

de fazê-lo por motivo de força maior, o que não restou demonstrado pela 

apelante. Inteligência do art. 517, do CPC. Apelo não conhecido, no ponto. 

Preliminar contrarrecursal acolhida. MÉRITO. No caso concreto, restou 

demonstrado que a morte do segurado foi causada pela própria 

beneficiária originária do seguro, razão pela qual a mesma deve ser 

excluída da condição de beneficiária. Logo, não prevalecendo a pessoa 

indicada na apólice, o capital segurado deve ser pago na forma prevista 

no art. 792, do Código Civil, ou seja, metade ao cônjuge não separado 

judicialmente e o restante aos herdeiros, obedecida a ordem da vocação 

hereditária. De outro lado, os autores cumpriram com o ônus de 

demonstrar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 333, I, do 

CPC, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para a 

regulação do sinistro. Por conseqüência, deve ser mantida a condenação 

da ré ao pagamento da cobertura securitária no patamar contratado para o 

caso de "morte acidental". AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, 

NESTA, DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70062817754, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 24/06/2015) Destaquei. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O 

PACTUADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. Da desnecessidade de 

comunicação do sinistro 1. A parte demandante não está condicionada a 

qualquer óbice de cunho administrativo para o exercício de seu direito, 

bastando apenas que estejam preenchidas as condições da ação para 

ingressar em Juízo e, assim, receber a tutela jurisdicional. Portanto, a parte 

postulante não está obrigada a ingressar ou a esgotar a via administrativa 

para só então procurar amparo na via judicial. 2. Assim, descabe a 

formulação de pedido ou esgotamento da via administrativa para pleitear o 

direito supostamente violado ou ameaçado de violação perante o Poder 

Judiciário, restando inobservada a garantia fundamental do acesso à 

Justiça, prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 3. 

Ademais, cabe à seguradora a comprovação de que o segurado agiu de 

má-fé na não comunicação do sinistro, bem como que a ausência de 

notificação do evento danoso lhe causou dano, ante a não possibilidade 

de minorar as conseqüências do sinistro. 4. A falta de comunicação nos 

casos em que a seguradora não podia agir ou era impossível a ocorrência 

de danos maiores do que os já causados, não podem ser alegados para 

afastar o dever de indenizar. 5. No presente feito a seguradora não 

colacionou qualquer indício de prova no sentido que a falta de 

comunicação imediata sobre o evento danoso lhe tenha ocasionado 

prejuízo pela impossibilidade de minorar as conseqüências do evento 

danoso, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que 

estabelece o art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil. 6. Portanto, 

descabe a perda do direito à indenização prevista no art. 771 do Código 

Civil, pois a falta de comunicação a seguradora não é condição resolutiva 

para o pagamento da indenização securitária, mas meramente acessória 

ao contrato avençado, relativa à obrigação de informar, quando possível, 

cujo não cumprimento pode importar em óbice à satisfação daquela, se 

ficar comprovada a má-fé do segurado ou mesmo do beneficiário no 

sentido de agravar os danos causados, o que não é a hipótese dos autos. 

Do cerceamento de defesa. Juntada de documentos 7. Cerceamento de 

defesa não caracterizado, uma vez que acostado ao feito documentação 

suficiente para o deslinde do litígio, mostrando-se desnecessária a 

produção da prova pretendida. 8. Ademais, o Juiz é o destinatário das 

provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua 

produção, a teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil. 

Da correção monetária 9. Correção monetária. Termo inicial. Sinistro. 

Matéria de ordem pública, podendo ser fixada independentemente do 

pedido e do objeto do recurso. Precedentes do STJ. Manutenção da 

decisão. Termo inicial. Data do cálculo. Valores devidamente atualizados 

pelos o sinistr juros de mora 10. Juros de mora a partir da citação, quando 

reconhecido o inadimplemento da obrigação legal, ex vi do art. 219, caput, 

do CPC, a base de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Código Civil, em 

consonância com o disposto no art. 161, § 1º, do CTN. Rejeitadas as 

preliminares suscitadas e, no mérito, negado provimento ao apelo. 

(Apelação Cível Nº 70065167330, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 29/07/2015) 

Destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de 

agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao 

Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o 

pagamento da cobertura securitária devida, pelo que REJEITO a preliminar 

de Ausência de Interesse de Agir, e passo a análise meritória da 

demanda. Pois bem, a parte autora ajuizou a presente demanda 

objetivando a condenação das requeridas ao pagamento da indenização 

do seguro de vida, sob a alegação de invalidez permanente por acidente. 

O artigo 757 do Código Civil conceitua contrato de seguro como aquele em 

que: “o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir 

interesse legítimo do segurado relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos 

predeterminados”. Nesse sentido, o contrato de seguro é um contrato de 

adesão, já que as disposições contratuais são estipuladas unilateralmente 

pela seguradora, sem que o segurado possa discutir ou modificar 

substancialmente seu conteúdo, nem negociar singularmente os termos e 

condições mais importantes do contrato, estando o contratante em 

posição de vulnerabilidade. É cediça a presença de relação consumerista, 

devendo a interpretação das cláusulas contratuais ocorrer do modo mais 

favorável ao consumidor, a luz do princípio da boa-fé, com fito de 

equilibrar a relação contratual. Versando sobre litígio marcado por relação 

autenticamente de consumo, figuram, como este, de um lado uma 

empresa, dotada de todos os meios de produção de prova, nisto incluindo 

registros efetuados no sistema informatizado, gravações telefônicas das 
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centrais de atendimento ao cliente, laudos periciais, arquivos, etc., e do 

outro o consumidor hipossuficiente. Como matéria de ordem pública e 

interesse social (art. 1º. da Lei 8.078/90) aplica-se, portanto, a inversão 

do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece 

a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. A presente 

demanda consagra a teoria da responsabilidade que responde o 

fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação de 

danos causados aos consumidores por falha relativos aos serviços 

prestados. In casu, é incontroverso que foi firmado contrato de seguro de 

vida, tendo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército – FHE, 

conforme se denota do Contrato de Seguro de Vida em Grupo (ID. 

28480625) e do Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo (ID. 

28480580 – Pág.6). O laudo pericial (ID. 29812208) concluiu que a lesão 

sofrida pelo autor detém nexo de causalidade com o acidente noticiado, no 

mais, que “A lesão decorrente do acidente do autor determinou sequela, 

com invalidez definitiva e parcial em grau médio (50%) comprometendo 

membro inferior direito.” e que “De acordo com a tabela SUSEP, o 

percentual de perda funcional é de 50% (cinquenta por cento) de 

debilidade do membro inferior direito”. De acordo com o referido laudo, não 

resta dúvida que o requerente apresenta invalidez permanente parcial com 

comprometimento do membro inferior direito avaliado em 50%, estando 

sujeito à indenização securitária, e, considerando que a apólice securitária 

prevê cobertura para o caso de invalidez permanente por acidente, 

pressupõe-se que a reparação deve ser paga de acordo com o grau de 

sua extensão. Insta consignar que, a lesão parcial resultante de um 

acidente pessoal coberto não pode justificar o recebimento integral do 

capital segurado, levando em conta os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, conforme entendimento emanado no REsp. 1.727.718). 

Conforme já observado alhures, a perícia concluiu que o autor apresenta 

invalidez parcial com comprometimento do membro inferior direito, avaliada 

em 50%, totalizando 50% de comprometimento funcional de acordo com os 

parâmetros da SUSEP para invalidez permanente. É vultoso salientar, que 

a porcentagem encontrada pelo perito, qual seja de 50% (cinquenta por 

cento) deverá recair sobre o capital segurado para o caso de Invalidez 

Permanente Por Acidente que é de R$ 136.332,90 (cento e trinta e seis mil 

trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos). Aplicando-se em 

seguida a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

data da citação e de IGP-M/FGV a contar da data da adesão contrato de 

seguro até o efetivo pagamento da indenização. Neste mesmo sentido, eis 

o entendimento desta corte Mato-Grossensse: “APELANTE: BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S/A APELANTE: MAPFRE VIDA S/A APELANTE: 

LEANDRO GOUVEA PINTO VICENTE APELADO: LEANDRO GOUVEA PINTO 

VICENTE APELADO: MAPFRE VIDA S/A APELADO: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S/A E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE 

POR ACIDENTE (IPA) – ALEGADA EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – 

ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – 

DESACOLHIMENTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA 

LIMITATIVA NÃO INFORMADA COM DESTAQUE – INSURGÊNCIA EM 

RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA 

PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA – ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA ADESÃO DO 

SEGURADO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV 

– VERBA HONORÁRIA A SER FIXADA SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – ALEGADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

DESACOLHIENTO – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A oponibilidade, 

perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro 

depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da 

cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que se impõe a condenação 

solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das 

coobrigadas. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por 

Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, 

à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um 

membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser 

proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com 

o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela 

prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro , a qual segue 

critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). 

Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 

1727718/MS). Em havendo condenação, o seu valor deve servir como 

base para o cálculo da verba honorária, devendo ser respeitada a norma 

prevista no § 2º, do art. 85 do CPC/2015 que estipula limites percentuais 

mínimo e máximo para o arbitramento dos honorários. Nos contratos de 

seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo 

IGP-M/FGV, a qual deve incidir desde a data em que o segurado aderiu ao 

contrato coletivo até a data do efetivo pagamento da indenização 

securitária. Não há que se falar em sucumbência recíproca ou mesmo 

sucumbência mínima de parte das seguradoras requeridas, pois embora a 

ação tenha sido julgada parcialmente procedente, o segurado autor teve 

sua causa de pedir integralmente atendida, ainda que o valor da 

i n d e n i z a ç ã o  d e v i d a  s e j a  i n f e r i o r  à  e s p e r a d a . ” ( N . U 

0008084-59.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE 

SEGURO DE VIDA DECORRENTE DE INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE LESÃO – UTILIZAÇÃO DA 

TABELA SUSEP PREVISTA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM 

INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA – PAGAMENTO REALIZADO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - CORREÇÃO 

MONETÁRIA IGPM – TERMO INICIA - DATA DA CONTRATAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – 

NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

-Demonstrado que o acidente causou invalidez permanente parcial na 

segurada, a indenização securitária deve se dar na proporção da lesão 

prevista na tabela da SUSEP , constante do Manual do Segurado. -“Nas 

indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da 

celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro ”. (AgRg 

no AREsp 429.292/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRATURMA,julgadoem05/03/2015,DJe13/03/2015) -“A alteração dos 

índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de 

consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem 

pública, cognoscível de ofício.” Deste modo, não há como acolher a 

alegação de que tal alegação trata-se de inovação recursal. (AgRg no 

AREsp 32.250/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA,julgadoem23/02/2016,DJe15/03/2016). - Vencido em grau recursal, 

de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos 

serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da 

sentença de piso.” (N.U 0002158-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no 

DJE 28/01/2020) “E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

– COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DE VIDA DECORRENTE DE INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE 

LESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA SUSEP PREVISTA NAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS COM INFORMAÇÃO CLARA – PAGAMENTO REALIZADO 

NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO – 

HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que o acidente causou invalidez 

permanente parcial no segurado, a indenização securitária deve se dar na 

proporção da lesão prevista na tabela da SUSEP , constante do Manual do 

Segurado. Quando o pagamento administrativo efetuado abrange a 

indenização devida, o segurado não faz jus à complementação do valor. 

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária 

para 20% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.” (N.U 

0049127-10.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – 

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – EXISTÊNCIA DE LAUDO – 

PROVA QUE DETERMINOU A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM 

RAZÃO DE TER ADQUIRIDO LER (LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO) - 

NEGATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO SOB ARGUMENTO DE AUSÊNCIA 

DE COBERTURA PARA INVALIDEZ POR DOENÇA – DESCABIMENTO – 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – 

INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - LESÃO POR 

ESFORÇO REPETITIVO CAUSADA POR ATIVIDADE LABORAL (LER/DORT) 
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– ACIDENTE DE TRABALHO CONFIGURADO – INVALIDEZ PERMANENTE 

COMPROVADA - PAGAMENTO DEVIDO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO 

DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A 

INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA 

TABELA DA SUSEP – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS 

SEGURADORAS - ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA IGP-M – 

PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - PRECEDENTES 

DOS TRIBUNAIS E DO SJT – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo 

comprovação, por meio de laudo, da ocorrência de LER (lesão por esforço 

repetitivo) causada por acidente de trabalho, é pertinente a cobrança de 

valor concernente ao prêmio contratado por meio de seguro em grupo, que 

prevê a cobertura por invalidez permanente em razão de acidente de 

trabalho. A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta 

expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado 

entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, 

acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é 

calculado conforme percentual descrito. A cláusula que prevê a não 

cobertura de contrato de seguro de vida em grupo por acidente de 

trabalho ou por doença, as quais causam a invalidez permanente do 

segurado ofende ao disposto no artigo 51, I e IV do Código de Defesa do 

Consumidor. Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando 

de contrato de seguro , deve ser aplicado o IGP-M por representar a 

melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao 

consumidor segurado. Nas indenizações securitárias, a correção 

monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do 

efetivo pagamento do seguro . Resta caracterizado o dever de indenizar 

por danos morais, quando a seguradora nega-se ao pagamento de 

indenização devida ao segurado, devendo ser fixada verba em valor 

razoável e proporcional, a fim de garantir o equilíbrio e não configurar 

enriquecimento ilícito.” (N.U 0051130-98.2015.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no 

DJE 08/10/2019) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, 

para condenar as requeridas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) 

do capital segurado de R$ 136.332,90 (cento e trinta e seis mil trezentos e 

trinta e dois reais e noventa centavos), que deverá ser acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo IGP-M, a 

contar da celebração do contrato de seguro coletivo até o efetivo 

pagamento. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) do 

valor total da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2º do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0007661-65.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ODILHA SOARES DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

ajuizada por ODILHA SOARES DA SILVA em face de UNIMED BAURU 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO LTDA, partes qualificadas nos autos, alegando em 

síntese que a empresa onde laborou no período de 13.10.2008 a 

03.09.2014, que esta detinha com a 1ª requerida contrato de prestação de 

plano de saúde coletivo e que sua inclusão neste se deu em 11.12.2008. 

Acrescenta que, foi despedida da sua empregadora e na data de 

03.09.2014, no momento em que foi homologar sua rescisão contratual lhe 

fora informado que não receberia nada de seus haveres trabalhistas, vez 

que ocorreu o desconto de termo rescisório na quantia de R$ 3.882,61 

(três mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), a 

título de despesas médicas de convênio firmado com a ré. Alude que os 

lançamentos são de atendimentos não realizados. Ante o exposto, requer 

a exibição dos documentos que deram origem as autorizações de 

consultas, exames médicos no ano de 2014, bem como as guias originais 

de exames, no mérito, a condenação das rés ao pagamento de 

indenização pelos valores cobrados indevidamente e indenização por 

danos morais. Instrui a inicial com os documentos. Ao ID. 27252242 foi 

indeferida o requerimento de assistência judiciária gratuita, irresignada, a 

requerente interpôs recurso de agravo de instrumento nº 56940/2016, o 

qual proveu seu pleito. Por meio do decisum de ID. 27252250 foi deferido o 

pedido de exibição de documento, além de designada sessão de 

conciliação. A UNIMED CUIABÁ apresenta resposta à exibição de 

documentos ao ID. 27252275, colacionando aos autos telas sistêmicas 

das autorizações dos procedimentos, ao argumento de que todas as guias 

foram emitidas mediante sistema eletrônico através da leitura de biometria, 

que inexiste documentação física a ser exibida. Por outro lado, a UNIMED 

BAURU se manifesta por meio do ID. 27252279 informando que os 

documentos originais se encontram em posse da segunda ré, por ter sido 

esta que prestou os serviços em discussão, contudo, trouxe aos autos 

cópias dos documentos pleiteados, os quais lhe foram submetidos para 

fins de faturamento. Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera. 

Contestação da UNIMED BAURU ao ID. 27252286. Defesa da UNIMED 

CUIABÁ ao ID. 27252341. Impugnação às Contestações ID. 27252366. 

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, a 

autora requer o julgamento antecipado da lide, enquanto as rés pleiteiam 

pela produção de prova oral (ID. 27252370). Designada audiência de 

instrução (ID. 27252373), comparece a demandada UNIMED CUIABÁ 

requerendo o cancelamento da audiência de instrução, em congruência a 

UNIMED BAURU informa que ao seu entendimento é de que a causa se 

encontra madura para julgamento (ID. 27252374). Ao decisório de ID. 

27252375 foi cancelada a audiência instrutória designada e determinada a 

intimação das partes para a apresentação de memoriais finais. Memoriais 

da UNIMED BAURU ao ID. 27252378. Conforme certidão de ID. 27252379, a 

autora se quedou inerte. Ao ID. 27252380 memoriais da UNIMED CUIABÁ. É 

o relatório. Decido. A demanda trata de matéria de relação consumerista, 

portanto, as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo 

Código de Defesa do Consumidor, aliás, conforme admitido expressamente 

na lei especial (Lei 9.656/98) em seu art. 35-G, onde “Aplicam-se 

subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos 

de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei 

no 8.078, de 1990”. Assim, ao presente caso aplicam-se principalmente as 

normas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que 

gerem limitação de direitos (art. 51, CDC) e as que ensejem desrespeito à 

dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º, CDC). Por ser matéria de 

ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica a 

inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII do r. diploma, que 

estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério 

do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência. Preliminarmente, a requerida 
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UNIMED CUIABÁ alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

lide, sob o argumento de que não possui relação jurídica com a parte 

autora, que o contrato fora entabulado com a outra ré (Unimed Bauru), 

devendo esta responder pelos danos. Pois bem, embora a autora tenha 

efetivamente firmado contrato com a Unimed Bauru, a Unimed Cuiabá 

inquestionavelmente tem legitimidade para responder os reflexos da 

presente demanda. Isso porque, tem-se que a aplicação da Teoria da 

Aparência à questão é matéria pacificada na jurisprudência, que firmou 

posicionamento no sentido de que todas as cooperativas da Unimed 

Regionais são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda 

que objetiva a discussão de cobertura contratual, uma vez que pertencem 

ao mesmo conglomerado econômico, embora possuam personalidade 

jurídica diversa. Conforme os ensinamentos de Orlando Gomes a 

aplicação da teoria da aparência se justifica "para não tornar mais lenta, 

fadigante e custosa a atividade jurídica" (transformações Gerais do Direito 

das Obrigações, RT, 1967, p. 96). A propósito: APELAÇÕES - AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE 

PASSIVADA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - REJEITADA - 

EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE 

SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS 

PODE PRESTAR O SERVIÇO - LITISPENDÊNCIA – NÃO VERIFICADA – 

CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS - DEMORA INJUSTIFICADA NA 

AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO - RECOMENDAÇÃO MÉDICA URGENTE 

- DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO 

RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A 

responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é 

solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade 

jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico. A 

litispendência somente é configurada com a tríplice identidade entre os 

processos (partes, causa de pedir e pedido). É ilegítima a demora da 

operadora de plano de saúde em autorizar a realização de procedimento 

urgente. A demora injustificada, pela operadora de plano de saúde, em 

autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal 

ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, 

porque agrava a situação física, psicológica e emocional do beneficiário. 

(N.U 0001115-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) 

Assim, não há que se falar em ilegitimidade da parte, pois não há como 

exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas 

pertencentes à um mesmo Sistema, qual seja, Sistema Cooperativo 

Unimed, pelo que REJEITO a preliminar. Conforme relatado, trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 

C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por ODILHA SOARES DA SILVA 

em face de UNIMED BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e 

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, partes 

qualificadas nos autos, visando à indenização pelo indébito cometido pelas 

requeridas, bem como a condenação destas em danos morais. Pois bem, 

resta incontroversa a relação jurídica entre as partes, restando perquirir in 

casu acerca do valor cobrado por procedimentos, que a autora aduz não 

terem sido utilizados. Nesse contexto, aplicando-se as regras do ônus 

probatório, em que incumbe ao autor o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, vislumbro que a 

autora comprovou seu direito, sendo que as rés não se desincumbiram de 

provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Isto 

porque, a requerente alega que houve desconto em seu termo de 

homologação de rescisão de contrato, referente à cobrança pela 

requerida de procedimentos que não foram utilizados por ela, trazendo 

como prova o referido termo onde consta tal dedução (ID. 27252186), no 

mais, colacionou aos autos cópias das supostas guias de autorização 

fornecidas pela ré, evidenciando que as assinaturas constantes nelas não 

são suas. Ora, cabia à parte contrária trazer aos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos dos direitos da autora, o que não ocorreu vez 

que o argumento mais expressivo das requeridas consistem na alegação 

de que as autorizações para utilização de seus serviços ocorrem através 

de biometria, que detém pessoalidade, alegando ainda, que não resta 

caracterizado a existência de ato ilícito no presente caso. Pois bem, a ré 

UNIMED CUIABÁ em sua resposta a exibição de documentos se limitou a 

trazer prints da tela sistêmica com autorizações dos procedimentos em 

debate, é sabido que referido tipo de prova é considerada como unilateral, 

não sendo hábil a corroborar com as alegações, sendo firme este 

entendimento nesta corte Mato-Grossensse, vejamos: APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O 

“print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorr ido,  bem como in ib i r  a conduta abusiva.  (N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO 

NÃO CONTRATADO - TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – 

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS NEGATIVOS INDEVIDAMENTE – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando o consumidor não reconhece a origem 

da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto 

débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da 

impossibilidade material de apresentação de prova negativa A inscrição de 

nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura 

ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, 

presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor 

da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (N.U 0001636-21.2016.8.11.0046, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no 

DJE 21/02/2020) No tocante ao dano moral, sabe-se que o dano moral é 

devido quando haja intensa interferência psicológica que afete os 

sentimentos íntimos do indivíduo, o que não se verifica na hipótese em 

questão, tendo em vista que as provas demonstram de forma clara e 

inequívoca que a Autora não sofreu nenhuma violação grave a sua honra 

ou que violasse de forma grassa a sua dignidade (atingindo por via de 

consequência o princípio da dignidade da pessoa humana, que 

possibilitaria a compensação por dano moral). Não restou configurado, in 

casu, dolo específico de lesar a honra da autora, tampouco qualquer 

dano, mas simples aborrecimento da vida cotidiana. Neste sentido: E M E N 

T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E 

NULIDADE DE SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA - NÃO ACOLHIDAS - 

COBRANÇAS INDEVIDAS - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO 

VEXATÓRIA - ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE CONSUMIDORA, NOS 

TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - MERO ABORRECIMENTO - 

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - 

DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS 

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Com relação a 

preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela recorrente, não há como 

ser acolhida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a 

responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de 

fornecedores. 2- Com relação a preliminar de nulidade de sentença por 

ser extra petita, rejeito-a, pois a mesma caracteriza-se quando é 

concedido algo que não foi postulado na petição inicial, o que certamente 

não ocorreu no caso. 3- O reclamante, apesar de ter sido vítima de 

cobranças indevidas, não suportou situação ensejadora do dever de 

indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera 
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administrativa. 4- Para a configuração do dano moral é necessária 

comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme 

dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu 

no caso concreto. 5- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, 

decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem 

vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano 

moral. 6- A parte consumidora que paga quantia considerada indevida, tem 

direito à restituição do referido valor. 7- Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (N.U 1008183-85.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2019, 

Publicado no DJE 25/11/2019) A requerente pleiteia ainda, pela restituição 

em dobro dos valores cobrados indevidamente, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê ser direito do consumidor, o direito a repetição de 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros, quanto cobrando por quantia indevida, (Art. 

42, § único), verbis: “Art. 42... Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável”. Assim, devida se torna a 

aplicação do referido diploma legal, no caso em tela, todavia inegável que 

a parte autora pagou por um serviço que não utilizou, sendo cabível a 

restituição em dobro. A propósito: RECURSO INOMINADO – COBRANÇA 

INDEVIDA LANÇADA NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO A REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CDC – [...] - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000035-87.2018.8.11.0079, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado 

no DJE 21/02/2020) Dessa forma, deve ser ressarcido em dobro à autora 

o valor descontado de seu termo de rescisão (ID. 27252186), qual será 

atualizado pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Quanto aos valores 

supostamente cobrados nas guias E47735476 de 07.08.2014; E47036171 

de 11.06.2014 e E47646150 de 31.07.2014, estes não foram devidamente 

comprovados pela autora, pelo que não deve ser acolhido o pedido. Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE o pedido inicial, para CONDENAR a restituir em dobro a autora o 

valor cobrado indevidamente que soma o total de R$ 7.765,22 (sete mil 

setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) acrescido de 

juros de 1% a.m. e correção monetária desde a data do desembolso. 

CONDENO, ainda, as demandadas, ao pagamento das custas 

processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos 

termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 20% (vinte 

por centos) sobre o valor da causa. P. R. I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011563-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMO PEAGUDO DE FREITAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA OAB - MT3290-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON GONCALO DE FRANCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO QUIDA NETO OAB - MT15186-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0011563-26.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VILMO PEAGUDO DE FREITAS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EVERSON GONCALO DE FRANCA Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL ajuizada por 

VILMO PEAGUDO DE FREITAS contra EVERSON GONÇALO DA FRANÇA, 

devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que, através de 

contrato, firmou com o requerido uma parceria para exploração de ouro, 

ficando acordado que pagaria à este o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e 

quinhentos reais) mensais. Assevera que restou estabelecido no contrato 

que para a extração, as licenças deveriam estar em dias, estas de 

responsabilidade do réu, ao passo que ao autor incumbia a extração e 

beneficiamento do minério. Contudo, aduz que a lavra foi interrompida em 

Janeiro de 2016 em decorrência do vencimento da Licença de Permissão 

de Lavra Garimpeira, e o réu não providenciou a renovação da mesma, 

que foi autorizada para outrem, fazendo com que o objeto do contrato se 

esvaísse, pelo que ajuizou a presente ação buscando a rescisão do 

contrato. Com a inicial anexa documentos. Devidamente citado, o requerido 

apresenta Contestação ID. 28335429. A parte autora impugna a 

Contestação ID. 28335428 Intimadas a especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

enquanto que o réu nada manifesta. É o relatório. Decido. Trata-se de 

processo da meta 02 do CNJ, pelo que procedo o julgamento. Busca o 

autor através de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL a rescisão do 

contrato de parceria fechado com o requerido, sob o argumento de que se 

esvaiu o objeto do contrato, haja vista que se prestava a outorga dos 

Direitos Minerários pelo período de 12 (doze) meses mas as licenças 

venceram e não foram renovadas. O requerido contesta a ação 

defendendo que o contrato é válido e gerou direitos adquiridos, e não 

tendo havido qualquer demonstração de vícios de consentimento, deve 

ser mantido. In casu, extrai-se do contrato que o objeto é a outorga dos 

Direitos Minerários, pelo período de 12 (doze meses) a dar inicio em 01 de 

novembro de 2015 e findar-se 01 de novembro de 2016 sob o regime de 

PLG — Permissão de Lavra Garimpeira, com suas respectivas licenças: 

Licença prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 

(LO), sob uma área de 46,78 hectares requerida junto ao DNPM 

—Departamento Nacional de Produção Mineral, concedida ao 

OUTORGANTE, conforme DOU de 22 de janeiro de 2014. Mais além, prevê 

o parágrafo único que: “O parceiro Outorgante entrega ao parceiro 

Outorgado, pelo período de 12 (doze) meses a dar início em 01 de 

Novembro de 2015 e findar-se em 01 de Novembro de 2016, o direito de 

Extração e Beneficiamento de Minério – Aurífero”. Assim, verifica-se que o 

objeto do contrato era a exploração da terra pelo autor, com a autorização 

que possuía o requerido, contudo, relata que este último deixou vencer a 

autorização em Janeiro/2016, e não a renovou. O requerido não 

apresentou qualquer argumentação capaz de ilidir a pretensão do autor, 

não demonstrando nos autos que possuía outra autorização ou que esta 

era vigente, ficando incontroverso, portanto, que descumpriu o 

estabelecido no contrato, pois será impossível a extração do minério, e 

consequentemente se perdeu o objeto do contrato. Nos termos do art. 

113, do Código Civil, "os negócios jurídicos devem ser interpretados 

conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração", devendo a 

liberdade de contratar ser exercida em razão e nos limites da função 

social do contrato, guardando os contratantes, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 

Isso por conta não só da boa-fé objetiva que deve nortear as relações 

contratuais, na forma do artigo 422 do Código Civil, mas também pelo 

princípio que veda o enriquecimento sem causa. Acrescente-se que ao 

disciplinar a boa-fé objetiva, deve ser observada durante todas as fases 

do contrato, inclusive na pós contratual, incidindo, portanto, sobre os 

efeitos decorrentes do ajuste. Em síntese, a responsabilidade civil 

pós-contratual resulta do não cumprimento dos deveres acessórios de 

conduta – informação, lealdade e proteção, vez que violado um dos 

deveres acessórios, caracterizado está o inadimplemento contratual. 

Ficando evidenciado o descumprimento contratual, o artigo 475 do Código 

Civil vigente dispõe: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a 

resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, 

em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. Sendo assim, 

plenamente cabível a resolução do contrato. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMPRA E VENDA DE 

TERRENO. LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA EMBARGADA. EDIFICAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO 

DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DO 

CONTRATO. CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. I. O 

artigo 422 do Código Civil, ao disciplinar a boa-fé objetiva, estipula sua 

observância durante todas as fases do contrato, inclusive na 

pós-contratual, incidindo, portanto, sobre os efeitos decorrentes do ajuste. 

A responsabilidade civil pós-contratual resulta do não cumprimento dos 

deveres acessórios de conduta informação, lealdade e proteção. Uma vez 
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violado os deveres acessórios, caracterizado está o inadimplemento 

contratual. II. No caso dos autos, a conduta da demandada em alienar 

terreno sem informar à adquirente a impossibilidade de edificar no local, 

porquanto localizado em loteamento irregular, viola o dever anexo de 

informação, permitindo, portanto, a rescisão do contrato por 

inadimplemento da vendedora. Mantida a sentença que julgou procedente 

a ação de rescisão do contrato, determinando o retorno das partes ao 

status quo ante. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70080800808, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires,... Julgado em 18/04/2019). (TJ-RS - AC: 

70080800808 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

18/04/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 06/05/2019). Destaquei. Pelo exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito para DECLARAR rescindido o contrato entabulado entre as partes, 

cessando desde esta data qualquer obrigação decorrente do mesmo. 

CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 

8°, do CPC. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de Março de 2020. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019468-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA CASA NOVA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-O (ADVOGADO(A))

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019468-65.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

CERAMICA CASA NOVA LTDA - ME REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA interposta por CERÂMICA CASA NOVA LTDA ME em face 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

devidamente qualificados nos autos, alegando que é responsável pela 

Unidade Consumidora n° 6/654602-2, e que recebeu uma notificação da ré 

informando que havia uma irregularidade em sua instalação elétrica, e 

após realização de inspeção, vêm sendo cobrada fatura denominada 

“Consumo a Recuperar”, que caso não seja paga, suspenderá o 

fornecimento de energia. Aduz que buscou solucionar o impasse 

administrativamente, em vão, pelo que ajuizou a presente ação requerendo 

seja a ré impedida de realizar o corte no fornecimento de energia, seja 

declarado ilegal a cobrança e condenada ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados. Com a inicial anexa documentos. 

Antecipação de Tutela deferida ID. 3669702. Devidamente citada, a 

requerida apresentou Contestação ID. 7248580 defendendo em síntese a 

possibilidade de suspensão no fornecimento nos casos de constatação 

de irregularidade, bem como alega a inexistência de danos morais e o 

acerto na cobrança de recuperação de consumo, tendo em vista a 

irregularidade constatada. A parte autora impugna a Contestação ID. 

9584230. Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a 

parte ré manifesta interesse no julgamento antecipado da lide. É o relatório. 

Decido. Trata-se de processo de meta 02 do CNJ pelo que procedo ao 

julgamento. De plano, insta esclarecer que se aplica à hipótese o Código 

de Defesa do Consumidor, nos termos do seu artigo 22. A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça já nem discute mais a incidência do diploma 

consumerista, tratando automaticamente de relacionar a prestação de 

serviço público análogo à relação de consumo, conforme se depreende 

das ementas colacionadas: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

APLICAÇÃO. MEDIDOR. AVARIA. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. 

TARIFA SOCIAL. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, inc. 

II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas 

as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir 

entre decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de 

prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no 

sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o 

usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais 

como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. 3. Colhe-se do acórdão estadual que, 

"compulsados os autos, verifica-se que a ré, ora apelante, não logrou 

comprovar quer a efetiva ocorrência de irregularidade na unidade 

consumidora em questão, quer a legitimidade do demandado para 

responder pelo débito decorrente de recuperação de consumo. Em que 

pese entenda ser possível a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica e a recuperação do consumo não faturado quando comprovada a 

ocorrência de fraude, na casuística apresentada tenho que os elementos 

constantes dos autos não são suficientes à comprovação da fraude 

imputada à parte autora". 4. As conclusões do Tribunal de origem 

derivaram da análise dos elementos fático-probatórios constantes dos 

autos, cuja revisão é defesa em sede de recurso especial, ante o que 

preceitua a Súmula 7/STJ. 5. Não havendo tese jurídica capaz de modificar 

o posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão 

agravada, por seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no AREsp 468.064/RS, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 07/04/2014) 

– grife. “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO.1. Não tendo o Tribunal de origem emitido nenhum juízo de valor 

acerca do dispositivo legal tido por violado no acórdão recorrido, no que 

concerne à legalidade da cobrança com base na tarifa mínima e na tarifa 

progressiva, resta ausente seu necessário prequestionamento, incidindo 

na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF.2. O Superior Tribunal de Justiça 

possui o entendimento de que se aplica a legislação consumerista aos 

serviços prestados pelas concessionárias de serviços públicos. 

Incidência da Súmula 83/STJ.3. As Turmas que compõem a Primeira Seção 

deste Superior Tribunal firmaram orientação no sentido de que "o engano, 

na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo 

(má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço" (REsp 

1.079.064/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 

20/4/09).4. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no 

sentido de que houve cobrança indevida no consumo de água, 

demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento 

vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ.5. Agravo 

não provido.(AgRg no AREsp 266.103/RJ, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 

20/03/2013) – grifei. Nas ações declaratórias negativas compete à parte 

adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 

direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO 

DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para 

figurar no pólo passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem 

procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. 

CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário 

a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o 

exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em 

concreto não veio prova da notificação, sequer da contratação havida 

entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. 

ÔNUS DA PROVA: Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida 

em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. 
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Imprescindível viesse provas contundentes da contratação. O ônus da 

prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte 

adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de 

Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no 

cancelamento da inscrição negativa em seu nome. DANO MORAL: 

Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. 

Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. 

PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e 

infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o 

que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. 

Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a 

lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012) 

In casu, aduz a parte autora que é usuária dos serviços da ré e que foi 

surpreendida com o recebimento de uma notificação constando que: 

“funcionários constataram uma anormalidade que provocou faturamento 

inferior ao correto”. A requerida contesta alegando que os procedimentos 

adotados gozam de legalidade e regularidade, não havendo que se falar 

em cobrança indevida. Conforme entendimento já pacificado na 

Jurisprudência, o “Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI”, 

elaborado de forma unilateral não possui presunção de veracidade ou 

legalidade, não bastando por si só para a comprovação efetiva da 

adulteração do relógio medidor da unidade consumidora. A propósito, a 

resolução ANEEL nº. 456/2000, alterada pela Resolução ANEEL nº. 90, de 

27 de março de 2001, ao cuidar da suspeita de fraude, impõe à 

concessionária a lavratura de “TOI”, com amplitude de detalhes (Art. 72,I). 

Determinava na redação originária que, a realização de “serviços de 

perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou 

do órgão metrológico oficial, este quando se fizer necessária a verificação 

do medidor”, e passou a facultar: “perícia técnica, a ser realizada por 

terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor” (idem, II, 

da Res. 90/2001). Ao facultar a perícia apenas a requerimento do 

consumidor, a norma acaba por fragilizar o convencimento do ato 

unilateral, que, por si, culmina por a nada se prestar. Afinal, se ao próprio 

Poder Público e no âmbito penal o auto de prisão em flagrante se 

subordina ao contraditório em Juízo, com muito mais razão se exigirá 

cautela formal maior de mera prestadora de serviço. Quer dizer, a 

apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica terá 

foros de verdade apenas se vier acompanhada de perícia isenta, a da 

polícia científica, porque de crime se trata, ou a de órgão oficial de 

metrologia. No caso em tela, a ré se limitou a defender, de maneira 

genérica e teórica, a legalidade de sua conduta, calçada na emissão do 

TOI, que guarda presunção de veracidade, no entanto, este por si só, não 

basta para comprovação de fraude. A suposta irregularidade no 

equipamento de medição não demonstrada sob o crivo do contraditório e 

ampla defesa não é documento hábil a embasar as cobranças. Não fosse 

isso o bastante, apesar da Concessionária juntar aos autos a segunda via 

da notificação – Carta ao Cliente (fl.77), inexiste PROVA de que esta foi 

encaminhada ao autor, uma vez que não há qualquer PROVA nesse 

sentido, ônus que incumbia à empresa Ré para demonstrar que 

oportunizou o direito de defesa ao consumidor. Portanto, levando em 

consideração que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi assinado pelo 

autor, bem como que não restou comprovado que o consumidor foi 

regularmente notificado para apresentar defesa sobre o resultado da 

inspeção, fica evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a fatura 

discutida, calculada de forma unilateral pela demandada, deve ser 

declarada inexigível. Nesse sentido, colho da Jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO 

DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA 

CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO – 

IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR 

ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE – SENTENÇA ESCORREITA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de 

equipamento-medidor de ENERGIA elétrica levada a efeito pela empresa 

fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e 

não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e 

revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de 

ENERGIA elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente 

cobrança de valores referentes à ENERGIA supostamente não faturada 

sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e 

inexigível o débito perseguido. Não é lícito à concessionária interromper o 

fornecimento de ENERGIA elétrica por dívida pretérita (STJ, AgRg no 

AREsp 2011/0027099-7/PE). O corte de ENERGIA elétrica decorrente da 

recomposição de uso, não relativos à conta regular mensal de consumo, 

gera DANO extrapatrimonial e implica a responsabilização da 

concessionária pela má prestação do SERVIÇO público. Não merece 

reparo a indenização por DANO MORAL arbitrada em valor adequado às 

circunstâncias da lide. (Ap 111845/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, 

Publicado no DJE 07/11/2017). (sem grifo no original) AÇÃO REVISIONAL – 

ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – 

DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – 

IRREGULARIDADES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CONSUMO – ÔNUS DA 

CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há violação ao princípio da 

dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos 

da sentença. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de ENERGIA elétrica, 

ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade 

consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando 

geradores de fatura com cobranças excessivas. (Ap 145613/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018). (sem 

destaque no original) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECRETO DE PROCEDÊNCIA. 

Apelação da ré, que pede a reforma da sentença para o decreto de 

improcedência, sustentando a regularidade dos procedimentos adotados 

em relação à unidade consumidora e também quanto ao "TOI", insistindo no 

decreto de improcedência. REJEIÇÃO. Imputação de fraude à autora, 

mediante "Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI". Documento 

unilateral que não basta por si só para a comprovação de fraude no 

medidor de consumo. Perícia que restou preclusa, ante a deterioração do 

medidor de consumo. Precedentes do STJ e desta Corte. Fraude no 

equipamento para desuso que não restou comprovada pelo conjunto da 

prova dos autos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 00191421120118260032 SP 0019142-11.2011.8.26.0032, Relator: 

Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 15/12/2015, 27ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2015).Destaquei. 

Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se 

apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem 

como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo 

sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de 

indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. (negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (negritei). A 

respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (negritei). Alega a parte autora que 

mesmo após tentar resolver o impasse administrativamente, foi informada 

que deveria proceder ao pagamento da fatura sob pena de interrupção no 

fornecimento de energia, no entanto, não há informação de que houve a 

suspensão do fornecimento de energia. Não há nos autos qualquer indício 

de situações que causariam dano passível de reparação pecuniária. 
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Destarte, o dano moral não está configurado. Diante do exposto, 

enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, 

com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para: a) RATIFICAR a antecipação de tutela anteriormente deferida; b) 

DECLARAR a inexigibilidade dos débitos cobrados a título de Parcelamento 

de Débito. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), na forma prevista no artigo 85, § 2º do CPC. P. R. I. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

18 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 0037716-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA OAB - 

04.777.844/0001-02 (REPRESENTANTE)

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEITH MARY SANTOS (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0037716-96.2016.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

LITISCONSORTE: KEITH MARY SANTOS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E 

ACESSÓRIOS E PEDIDO LIMINAR ajuizada por GM CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA move em desfavor de KEITH MARY SANTOS 

ambos devidamente qualificados, alegando em síntese que locou um 

imóvel residencial à requerida, durante o período de 12 (doze) meses, 

sendo adimplidas todas as parcelas do primeiro ano, contudo, ante a 

ausência de denunciação da locação, o contrato se renovou mas não 

houve o pagamento dos valores mensais. Relata que a ré passou a 

incorrer em constante inadimplência com suas obrigações contratuais, 

estando desde janeiro do corrente ano sem quitar os valores dos alugueis, 

além do IPTU durante o tempo em que ocupou o imóvel, e condomínios 

atrasados. Assevera por fim que suspeita que há uma sublocação do 

imóvel, o que é vedado contratualmente, pelo que requer a condenação ao 

pagamento dos valores em atraso, além de multa por descumprimento 

contratual e custos de manutenção do imóvel. Com a inicial anexa 

documentos. Ao ID. 28335699 foi ordenada a purgação da mora pela ré ou 

a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo. Ao ID. 

28335717 foi informado pela parte autora a desocupação do imóvel. 

Devidamente citada, a requerida apresenta Contestação via ID. 28335730, 

alegando em síntese que não restaram comprovadas as alegações da 

parte autora no que tange aos valores cobrados, pelo que deve ser 

julgada improcedente a demanda. A parte autora impugna a Contestação 

ID. 28335732. Intimados a especificar as provas que ainda pretendiam 

produzir, comparece a parte autora pugnando pelo julgamento antecipado 

da lide, enquanto que a requerida nada manifesta. É o relatório. Decido. 

Trata-se de processo de meta 02 do CNJ pelo que procedo ao julgamento. 

Pois bem, sabe-se que no contrato de locação, o locador deve 

disponibilizar o imóvel e em contrapartida o locatário deve pagar os 

alugueres devidos, bem como as taxas referentes ao imóvel e demais 

gastos consequentes de seu uso, como luz, água e limpeza. Relata a 

parte autora que tentou receber os valores de forma extrajudicial, porém 

sem êxito. A requerida, por sua vez, alega em síntese que não restaram 

comprovadas as alegações da parte autora, devendo ser julgado 

improcedente os pedidos. Sabe-se que no contrato de locação, o locador 

deve disponibilizar o imóvel e em contrapartida o locatário deve pagar os 

alugueres devidos. Assim, não tendo o requerido, apresentado qualquer 

prova que refute as alegações da parte autora, ou mesmo efetuado o 

pagamento dos valores em atraso, tem-se que deve ser reconhecida a 

existência da locação, bem como o atraso no pagamento. A propósito, 

assim dispõe a nossa jurisprudência pátria: “AÇÃO DE DESPEJO - FALTA 

DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE ALUGUEIS - CUMULAÇÃO PERMITIDA - 

ALUGUEIS ATRASADOS - PAGAMENTOS NÃO DEMONSTRADOS - 

CLÁUSULA DE MULTA DE 10% - POSSIBILIDADE - PEDIDO PROCEDENTE 

A ação de despejo pode ser cumulada com a cobrança de alugueis que só 

será ilidida se demonstrado o pagamento mediante recibo. A cláusula que 

fixa multa de 10% é permitida e não está ofendendo o Código de Defesa 

do Consumidor que não é aplicado à espécie”. (TJ-MG - AC: 

10518091731738001 MG , Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 

29/05/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/06/2014). Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. É ônus do locatário comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte locadora, (inc. II 

do art. 333 do CPC). Ônus do qual não se desincumbiu a locatária no caso. 

APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70060173911, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, 

Julgado em 20/11/2014). (TJ-RS - AC: 70060173911 RS , Relator: Paulo 

Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 20/11/2014, Décima Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2014). Destaquei. 

No mais, o contrato de locação é titulo extrajudicial conforme prevê o 

artigo 784, inciso VIII Código de Processo Civil, e desse modo, nada 

impede que o reclamante execute as obrigações inadimplentes da 

requerida, podendo posteriormente cobrar os valores, se comprovado o 

pagamento. Neste sentido a corte Matogrossense preleciona: “APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO E LOCAÇÃO - TÍTULO 

EXECUTIVO - COBRANÇA DE ACESSÓRIOS - POSSIBILIDADE - 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

COBRANÇA DE MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA - LEGALIDADE 

- JUROS QUE DEVEM SER COBRADOS A PARTIR DA CITAÇÃO - 

RECURSO IMPROVIDO. O contrato de locação é título executivo 

extrajudicial nos termos do artigo 585, IV, do Código de Processo Civil, 

estando nele compreendidas as obrigações acessórias como o 

pagamento das contas de água, luz, multa e tributos, expressamente 

previstas no contrato. Os dispositivos do Código de Defesa do 

Consumidor não são aplicáveis aos contratos de locação, uma vez que 

estes são disciplinados por lei especial e não existe no caso qualquer 

relação de consumo. Não se confunde a multa por atraso no pagamento 

do aluguel com a multa por rescisão indevida do contrato de locação, 

podendo ser ambas cobradas na execução. A aplicação do IGPM ao 

contrato de locação não traz ilegalidade à cobrança.” (TJMT – TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 2434/2005, Número 

do Protocolo: 2434/2005, Data de Julgamento: 08-5-2006). Efetivamente, 

tendo a requerida, deixado de apresentar os recibos de pagamentos dos 

aluguéis em atraso e acessórios, é certo que a ausência de pagamento 

está comprovada. Nesse contexto, a Lei n°. 8.245/91, que dispõe sobre a 

relação de inquilinato, preceitua as seguintes obrigações: “Art. 4o Durante 

o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador 

reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando 

a multa pactuada, proporcionalmente ao período de cumprimento do 

contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada”. “Art. 23. O 

locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da 

locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em 

sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel 

locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato; (...)”. 

Conforme verificado, a autora traz aos autos planilhas atualizadas dos 

débitos da requerida ID. 28335697, comprovando a inadimplência do 

devedor em relação às taxas do imóvel locado, requerendo o pagamento 

dos débitos, acrescido de multa, bem como Juros de Mora e correção 

monetária. Tal pleito merece prosperar, posto que o juros de mora não 

pode exceder o limite legal de 1%, e quanto ao pedido de acrescimento da 

multa no valor de 3 (três) alugueis assiste razão o pedido vide Cláusula 

Nona e Décima do contrato. Em relação aos encargos relativos ao IPTU, 

dispõe o contrato entabulado entre as partes que tais obrigações 

ocorrerão por conta do locatário, assim, é devida sua condenação ao 

pagamento. No que tange à pintura e encargos relativos à readequação do 

imóvel, dispõe o art. 23, V, da Lei 8.245/91, que regula as locações de 

imóveis urbanos, que o locatário é obrigado a realizar a imediata 

reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, 

provocados por ele, seus dependentes, familiares, visitantes ou 
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prepostos. Da leitura dos autos, se verifica que não há o laudo de vistoria 

inicial tampouco o final, documentos estes necessários à atestar que o 

imóvel locado foi devolvido em estado de conservação distinto daquele 

existente no início da locação. Vale ressaltar, que a constatação deve ser 

aferida sob o crivo do contraditório. Do contrário, ter-se-ão por ineficazes 

documentos formalizados para tal fim, unilateralmente (AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 782.661 - SP (2015/0239118-2), Relator: 

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado em 19/08/2016). Sobre 

o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

REPAROS EM IMÓVEL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

DOS LOCATÁRIOS ACERCA DA VISTORIA FINAL. IMPROCEDE 

PRETENSÃO DE COBRANÇA DE REPAROS NO IMÓVEL LOCADO, APÓS 

SUA DESOCUPAÇÃO PELO LOCATÁRIO, SE NÃO INTIMADO 

PREVIAMENTE O LOCATÁRIO PARA ACOMPANHAR A VISTORIA. 

VISTORIA FINAL INEXISTENTE, NO CASO EM CONCRETO. DOCUMENTOS 

UNILATERAIS IMPRESTÁVEIS PARA EMBASAR O PRETENDIDO 

RESSARCIMENTO. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME” . (Apelação Cível Nº 

70074439258, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 06/09/2017).

(TJ-RS - AC: 70074439258 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas 

Barcellos, Data de Julgamento: 06/09/2017, Décima Quinta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2017). Destaquei. 

“REPARAÇÃO DE DANOS CONSTATADOS NO IMÓVEL LOCADO. TERMO 

DE VISTORIA UNILATERAL. IMPRESTABILIDADE. REPARAÇÃO INDEVIDA. 

SENTENÇA REFORMADA. É obrigação legal do locatário restituir o imóvel 

no estado em que foi recebido, salvo as deteriorações decorrentes do seu 

uso normal (Art. 23, III, da Lei nº 8.245 /91). II- Caso em que o Termo de 

Vistoria foi elaborado sem a participação do locatário. Prova unilateral que 

não pode ser considerada. Precedentes do STJ. III- Apelante que não se 

desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, a impor a 

exclusão da condenação dos réus ao ressarcimento pelos danos 

verificados no imóvel locado. IV- Mantida a condenação ao pagamento de 

aluguel dos dias ocupados no mês de outubro de 2013. Caracterizada a 

devolução do imóvel após o vencimento do contrato, são devidos alugueis 

e demais encargos da locação até a data da efetiva entrega. V- 

Manutenção da gratuidade de justiça concedida aos réus. Hipossuficiência 

não afastada. Meras afirmações. VI- Recursos conhecidos. Parcialmente 

provido o primeiro. Desprovido o segundo. (TJ-RJ - APL: 

00114692320148190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA 

CIVEL, Relator: RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 

21/06/2017, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2017). 

Destaquei. Para gerar o pretenso direito à indenização, a título de reparos 

no imóvel, se fazia necessária a comprovação de que os locatários foram 

previamente intimados acerca da data na qual se realizaria a vistoria final 

no imóvel, a fim de que pudesse acompanhá-la, objetivando a exata 

verificação das condições em que se encontrava o imóvel quando da 

desocupação, bem como dos serviços e reparos que eventualmente se 

faziam necessários para repor o imóvel em perfeitas condições. Mas não 

foi o que aconteceu, no caso em tela. Com efeito, ausente a prova do 

estado que se encontrava o imóvel no início e fim da locação, não há como 

prosperar o pleito. Os índices de correção monetária que devem 

prevalecer nestes autos é o índice nacional de preços ao consumidor - 

INPC/IBGE a partir de cada vencimento, conforme entendimento 

jurisprudencial. Quanto aos juros moratórios, devem incidir, por força da 

lei, em razão da mora caracterizada, a partir de cada vencimento mensal. 

O limite do seu percentual deve ser à taxa de um por cento (1%) ao mês. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e consequentemente, RATIFICO a tutela 

anteriormente deferida, DECLARO rescindido o contrato de locação 

celebrado entre as partes, bem como CONDENO a requerida ao 

pagamento de: a) Aluguéis vencidos e não pagos referentes aos meses 

de Maio/2016 até a desocupação, cada um no valor de R$ 1.750,00, 

devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da data de cada vencimento mensal. b) IPTU relativo ao tempo 

em que o locatário permaneceu no imóvel. c) Multa Contratual no valor de 

três meses de aluguel. CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das 

custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, 

que, nos termos do que preceitua o §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro 

em R$ 3.000,00 (três mil reais). P. R. I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Março de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001345-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018103-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011458-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NICOLA VILLELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012687-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1012687-85.2020 Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita ou recolher as custas iniciais de 
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distribuição, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1014675-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEICKA DA SILVA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NENHUM PROMOVIDO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014675-15.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCILEICKA DA SILVA DAVID INTERESSADO: NENHUM 

PROMOVIDO Vistos. Intime-se a parte autora para que se manifeste 

acerca do disposto no ID 29608111, postulando o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011618-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON EUGENIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011618-18.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERSON EUGENIO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifica-se que a parte autora informa fazer 

jus ao benefício da gratuidade de justiça, no entanto, a cópia trazida aos 

autos de sua CTPS (ID 30278691) não comprova qual é a sua situação no 

momento (empregado ou desempregado). Desse modo, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos cópia 

da CTPS (pag. 18 e seguintes), sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011499-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN ALESSANDRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011499-57.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIVIAN ALESSANDRA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Visto. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

cópia do prévio requerimento administrativo com o indeferimento ou o 

decurso do prazo de trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intime-se ainda para que, no mesmo prazo, apresente o 

prontuário de primeiro atendimento médico, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012290-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0020485-13.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725/O-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO OAB - MT6524-O (ADVOGADO(A))

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA RIBEIRO LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL HERANI LOPES OAB - RJ143950-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de reiterar a intimação da 

parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) guia(s) e 

o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) Sr(a). 

Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento 

da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, 

no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022601-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DURANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT22356-O (ADVOGADO(A))

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT7035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, nos termos da decisão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012054-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL BONFIM DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT18220-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012225-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELINE BITENCOURT XAVIER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida a se manifestar acerca da petição da parte autora de ID 

28398113, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037596-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL SOARES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012136-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

MANOEL IRINEU DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES - ME (EXECUTADO)

RAFAEL DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

KEMUEL MARTINS FORTES (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033228-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o feito para que seja 

expedido mandado que deverá ser diretamente encaminhado à central de 

mandados da comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, 

dispensando-se distribuição de carta precatória, conforme prevê a 

Portaria CGJ n.º 142/2019. Assim, INTIMO a parte AUTORA, na pessoa do 

seu advogado, para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020590-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como, do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) para se manifestarem acerca dos honorários periciais, 

sendo que, havendo concordância, a parte requerida deverá efetuar o 

depósito, em 05 (cinco) dias, conforme decisão de ID 25083085.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0056722-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FERREIRA SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NAYARA MARTINS DOMINGUES SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

LEILA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT9235-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESTERN UNION DO BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., Perícia Judicial, 

designou o dia 12/05/2020, às 9:30 horas, para início dos trabalhos 

periciais, os quais serão realizados na Av. Hist. Rubens de Mendonça, Nº 

1856, Edifício Office Tower, Sala 1403 -14º andar, Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, Telefones 3052-7636 e 8418-7773, razão pela qual procedo à 

intimação das partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de 

seu múnus, cientificar a parte interessada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0040035-42.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nesta data, protocolizei Carta Precatória expedida nestes 

autos para o Juízo Deprecado, Cáceres/MT, via PJE, tendo o processo 

sido distribuído sob o nº 1001091-15.2020.8.11.0006, acompanhada dos 

documentos necessários a sua instrução. Certifico, ainda, que procedo à 

INTIMAÇÃO das partes para acompanharem as diligências junto ao Juízo 

Deprecado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012169-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALEXANDRE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito 

Judicial, designou o dia 26/05/2020, às 15:45 horas, para realização da 

perícia, na Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim 

Cuiabá, Bloco de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 

3025-3060 ou 99223-7073, razão pela qual procedo à intimação das 

partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, 

cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005861-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA EPONINA BORGES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerente/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012480-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ALMEIDA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito 

Judicial, designou o dia 26/05/2020, às 15:15 horas, para realização da 

perícia, na Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim 

Cuiabá, Bloco de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 

3025-3060 ou 99223-7073, razão pela qual procedo à intimação das 

partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, 

cientificar a parte a ser periciada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012416-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN DE ALMEIDA PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012416-76.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUELEN DE ALMEIDA PAULA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a recusa 

da requerida em receber o pedido administrativo, ou o decurso de prazo 

de 30 dias sem resposta, tendo em vista que o documento de ID 30343588 

por si só não é capaz de comprovar tal situação, sob pena de 

indeferimento. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012602-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAMON MOREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012602-02.2020.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS RAMON MOREIRA LEITE REU: SEGURADORA LÍDER Intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a recusa 

da requerida em receber o pedido administrativo, ou o decurso de prazo 

de 30 dias sem resposta, tendo em vista que o documento de ID 30390546 

por si só não é capaz de comprovar tal situação, sob pena de 

indeferimento. Intime-se . Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012604-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNIELLY NAYANNARA MAGALHAES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012604-69.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ANNIELLY NAYANNARA MAGALHAES DE SOUZA REU: SEGURADORA 

LÍDER Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a recusa da requerida em receber o pedido administrativo, ou o 

decurso de prazo de 30 dias sem resposta, tendo em vista que o 

documento de ID 30390562 por si só não é capaz de comprovar tal 

situação, sob pena de indeferimento. Intime-se . Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012635-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES CORDEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012635-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUARES CORDEIRO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente o prontuário médico de primeiro atendimento, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012686-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CATARINO DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012686-03.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL CATARINO DA SILVA CRUZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifica-se que a parte autora informa fazer 

jus ao benefício da gratuidade de justiça, no entanto, a cópia trazida aos 

autos de sua CTPS (ID 30410464) não comprova qual é a sua situação no 

momento (empregado ou desempregado). Desse modo, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos cópia 

da CTPS, onde seja possível verificar se a parte está desempregada, ou 

se empregada, o valor que aufere mensalmente, sob pena de 

indeferimento. Intime-se ainda a parte autora para que, no mesmo prazo, 

apresente o prontuário médico de primeiro atendimento, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013003-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISIDOURO MENDES FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012946-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE FIGUEIREDO LOUREIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO BENEDITO DE AMORIM JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012946-80.2020.8.11.0041. AUTOR: 

DANIEL DE FIGUEIREDO LOUREIRO REU: ALUIZIO BENEDITO DE AMORIM 

JUNIOR Vistos. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe o endereço atualizado do requerido, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006200-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NATAL FIGUEIREDO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito 

Judicial, designou o dia 26/05/2020, às 15:30 horas, para realização da 

perícia, na Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim 

Cuiabá, Bloco de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 

3025-3060 ou 99223-7073, razão pela qual procedo à intimação das 

partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, 

cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043760-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIA TANIA DAMASCENO ROCHA (AUTOR(A))

OPAULIANO DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003423-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito 

Judicial, designou o dia 26/05/2020, às 15:00 horas, para realização da 

perícia, na Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim 

Cuiabá, Bloco de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 

3025-3060 ou 99223-7073, razão pela qual procedo à intimação das 

partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, 

cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010790-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEMELY KAWANY DOS SANTOS PINTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito 

Judicial, designou o dia 26/05/2020, às 14:45 horas, para realização da 

perícia, na Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim 

Cuiabá, Bloco de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 

3025-3060 ou 99223-7073, razão pela qual procedo à intimação das 

partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, 

cientificar a parte a ser periciada.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886687 Nr: 21044-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTON PAULINO DE SOUSA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961, UBIRAJARA 

GALVÃO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:15.978-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT
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 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930036 Nr: 49324-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915528 Nr: 40563-42.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON ALVES DE PAULA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO, ALICE 

RODRIGUES CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO TERNOVOI DE 

MORAES - OAB:2.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12.600

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133345 Nr: 24326-59.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010124-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLICERIO MONTEIRO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH OAB - MT24116/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1010124-21.2020 Visto. Recebo a emenda de id. 30277886. Cuida-se 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela c.c. Indenização por Danos Morais ajuizada por Glcério Monteiro 

Neto em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A,, afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré, através da 

unidade consumidora sob n° 6/355743-6, que se encontra em zona rural, e 

que recebeu as faturas dos meses de referência de abril/2019 a 

dezembro/2019, janeiro e fevereiro/2020, em valores que não condizem 

com sua realidade, além que questionar a fatura referente a suposto 

consumo recuperado em 08/2019, do qual discorda. Requer a concessão 

da tutela de urgência para que seja determinado a ré a suspender a 

cobrança dos débitos com vencimento a partir de maio de 2019 até 

fevereiro de 2020, se abster de suspender o fornecimento de energia a 

unidade consumidora do autor, bem como a troca do medidor, sob pena de 

multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelos diversos documentos 

colacionadas no processo, que a ré emitiu faturas referentes aos meses 

de fevereiro e março de 2019 nos valores de R$ 312,96 e R$ 300,00 (id. 

30279299), entretanto sobre os meses de referência de abril/2019 a 

fevereiro/2020 efetua cobranças de R$ 1.329,11, R$ 644,30, R$ 1.010,18, 

R$ 935,79, R$ 625,25, R$ 538,87, R$ 1.219,85, R$ 1.026,88, R$ 717,52, R$ 

1869,21 e R$ 829,97 (id. 30279304, 30279309 e 30279310), no qual o 

autor afirma ser abusiva por não condizer com sua realidade. Além de 

verificar pelo documento de id. 30279309, pág. 01 e 04 que a ré emitiu 

faturas cobrando o suposto consumo recuperado e encargos, com 

vencimento, em 30.11.2019 no valor de R$ 275,64, ou seja, débito 

pretérito, situação que obriga a parte autora a tal pagamento, entretanto, 

ele ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da dívida. Por 

outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no 

fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois ela é 

essencial à vida cotidiana da parte autora. Deste modo, o perigo da 

demora está evidenciado. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Registre-se ainda que o 

deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a parte autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação 

da liminar à luz de novos elementos. Por outro lado, indefiro, por ora, o 

pedido de troca do medidor de energia, vez que não há qualquer prova 

nesse momento de que ele esteja com defeito, ou seja, necessita de maior 

dilação probatória. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO em parte a medida pleiteada para 

determinar a ré que suspenda a cobrança do débito discutido no 

processo, bem como se abstenha de suspender o fornecimento dos 

serviços no imóvel da parte autora, acerca do débito aqui discutido, sob 

pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento 

injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00. Para não 

ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi prestado, deverá a parte autora 

efetuar o depósito judicial sobre os meses discutidos, no valor da média 

das três últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no 

prazo de cinco dias. Autorizo desde já o levantamento pela parte ré. 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 
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qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da autora em relação à parte ré, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 07.07.2020, às 09h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC. No mais, apesar do documento de id. 30279310, comprovar o 

suposto valor abusivo da fatura do mês de janeiro de 2020, o autor não 

apresentou nos autos a referida fatura, assim intime-se a parte autora 

para apresentar a fatura detalhada do mês de referência de janeiro2020, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código 

de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1012628-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA MARIA CASTELO DE ALBUQUERQUE PICORELLI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO OAB - MT9223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOÃO VICENTE PICORELLI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1012628-97.2020.8.11.0041 . 

INVENTARIANTE: GEISA MARIA CASTELO DE ALBUQUERQUE PICORELLI 

INVENTARIADO: ESPÓLIO DE JOÃO VICENTE PICORELLI Visto. Verifica-se 

que a parte autora direcionou a petição inicial para a 2ª Vara Especializada 

em Família e Sucessões desta Capital, tendo distribuído o processo por 

dependência ao feito nº 1009739-44.2018.8.11.0041, todavia, este veio 

concluso a esta Vara Cível, assim, encaminhe-se para a devida 

redistribuição, mediante as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019438-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA OAB - MT15396-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA OAB - MT1760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GLAUBER COSTA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE ALBERTO SEBASTIAO SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0019438-47.2016.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RODRIGO SOUZA BATISTA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FELIPE GLAUBER COSTA SILVA, JOSE 

ALBERTO SEBASTIAO SILVA, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Defiro o pedido de ID 29976949, assim expeça-se carta precatória 

para a comarca de Foz do Iguaçu/PR para a oitiva da testemunha Maria 

Karine Luz Araújo, conforme solicitado. Diligenciem os requeridos 

interessados para seu fiel cumprimento, sob pena de preclusão da prova. 

Na oportunidade, intime-se o perito nomeado para se manifestar acerca do 

pedido de ID 30440811, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011496-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MACIEL BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON OAB - MT0010675A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME DA SILVA MOURA (REU)

MONICA MARTINS DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1011496-05.2020 Visto. Visto. Recebo a emenda de id. 30358566, 

assim proceda-se a alteração do valor da causa para R$ 15.000,00. 

Leandro Maciel Batista ajuíza a presente Ação de Despejo c.c. Cobrança 

Por Falta de Pagamento c.c. Rescisão Contratual em desfavor de José 

Guilherme da Silva Moura e Monica Martins Moura ao argumento de que 

firmou Contrato de Locação de Imóvel com os requeridos, entretanto eles 

estão inadimplentes com o pagamento dos aluguéis desde janeiro de 2020 

e encargos, deixando, assim, de cumprir com a sua obrigação contratual. 

Ao final pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja 

determinada a desocupação do imóvel. É permitida a concessão da tutela 

de urgência nas Ações de Despejo, entretanto, os requisitos previstos no 

artigo 59 da Lei de Locações devem coexistir com pressupostos legais 

impostos pelo artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A propósito, colaciono caso semelhante, com a norma anterior: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA 

VAZIA- LIMINAR - POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA COM 

BASE NO ART.273, DO CPC - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA 

DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO - VENCIDO O RELATOR. A 

controvérsia posta nos autos não se amolda às hipóteses de concessão 

liminar de despejo, previstas no art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato. Todavia, 

conquanto não seja possível o deferimento da medida com base na Lei do 

Inquilinato, nada obsta que a questão seja apreciada com fundamento no 

art. 273, do CPC. Nos termos do art. 273, do CPC, o juiz poderá antecipar 

total ou parcialmente os efeitos da tutela, desde que, diante de prova 

inequívoca dos fatos, se convença da verossimilhança das alegações da 

agravada, estando presente o fundado receio de dano grave ou de difícil 

reparação” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.238148-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 31/07/2014, publicação da súmula em 12/08/2014). 

Negritei. “AGRAVO DE INTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
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C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ACESSÓRIOS - IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - LIMINAR DE DESPEJO - 

INDEFERIMENTO - ART. 59, §1º, DA LEI N.º 8.245/94 - CONTRATO DE 

LOCAÇÃO COM GARANTIA - Para que seja concedida a liminar de 

despejo nas ações que têm por fundamento a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação, é imprescindível que o contrato não 

possua qualquer das garantias previstas no art. 37 dessa lei, e, lado 

outro, deverá ser prestada a caução no valor equivalente a três meses de 

aluguel, pelo locador. Devido à existência de uma das garantias previstas 

no citado art. 37 da Lei das Locações, não é possível a concessão da 

liminar de despejo.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.052362-1/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa 

Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da 

súmula em 29/10/2019) Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”[1]. Ocorre que, no caso 

em apreço não verifico a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, vez que o contrato não está desprovido de garantia[2] [3], já que o 

pacto dispõe de fiador (Id. 30251798). Nesse contexto, ausentes os 

requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil c/c Lei 8.245/91, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulada pela parte autora. 

Citem-se os requeridos, alertando-os que o prazo para contestar ou 

purgar a mora é de 15 (quinze) dias (art. 62, II, Lei 8.245/91). Se não 

ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] art. 59, § 1º da Lei nº 

8.245/91: § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente de audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo”: (...) “IX - a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo”. (Incluído pela Lei nº. 12.112, de 2009). 

Negritei. [3] Lei 8.245/91 – “Art. 37. No contrato de locação, pode o locador 

exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - 

fiança; (...)”. (Negritei).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001610-15.1991.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLIS IONE ZAPELA (EXECUTADO)

ESPOLIO DE ANTONIO GONCALVES GALLO (EXECUTADO)

LINCOLN PIERRY GONCALVES GALLO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA OAB - MT6173-O 

(ADVOGADO(A))

Leonardo Reis Bregunci OAB - MT9962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0001610-15.1991.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA EXECUTADO: MARLIS IONE ZAPELA, 

ESPOLIO DE ANTONIO GONCALVES GALLO INVENTARIANTE: LINCOLN 

PIERRY GONCALVES GALLO Visto. Em cumprimento ao art. 485, § 7º, do 

CPC, mantenho a sentença de ID 28667788 por seu próprio fundamento. 

Assim, proceda-se à imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014463-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAZIEL RODRIGUES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014463-28.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JAZIEL RODRIGUES SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da 

sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em 

favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos 

autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais 

pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040808-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DE ARRUDA E SILVA (EXEQUENTE)

R. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040808-94.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

R. P. D. S., MARINETE DE ARRUDA E SILVA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Cientifique-se o Ministério Público. Custas processuais pela requerida. 

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031505-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO PRIMO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031505-22.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALFREDO PRIMO VIEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005763-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS DE MORAES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005763-92.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO LUCAS DE MORAES CAMPOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014251-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CAETANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014251-36.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIZ CAETANO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021918-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030012-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO (AUTOR(A))

RITA LUISA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI OAB - SP183967 (ADVOGADO(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TimHotel Tour Montparnasse (REU)

 

Certifico que, considerando que o prazo mínimo para designação de 

audiência deve ser com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) 

dias, a contar da remessa da Carta Rogatória, pelo Juízo Rogante ao 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, e que a carta rogatória ainda 

não foi traduzida pela parte requerente, bem como, diante do quadro 

nacional de suspensão de serviços, em decorrência do COVID-19, 

redesigno a audiência designada nos autos para o dia 20/10/2020, às 

08h00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018648-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARCIA DA SILVA (REU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003870-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILE ROBER DOS SANTOS FLEURY OAB - MT23111/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

PJE 1003870-32.2020.8.11.0041 Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de AGENDAR DATA DE 

AUDIÊNCIA prevista no artigo 334 do CPC, através de acesso ao sistema 

da Central de Conciliação para o dia 13/07/2020, as 8h30, tendo em vista 

atender os requisitos inseridos na Ordem de Serviço 001/2019 Gabinete 

da 11 vara cível de Cuiabá – MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018970-32.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RENAN LIMA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020770-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE RIBEIRO DUARTE (AUTOR(A))

GERMANO DAVID FREIRIA SALVADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT11406-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEIZE ARANHA DE MEDEIROS OAB - MT10830/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para proceder a intimação das partes para, no prazo de 

cinco dias, manifestarem-se acerca do acordo firmado nos autos, 

pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 968377 Nr: 8447-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANNE ROSA PAES PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS GM - GRAMARCA (SR) - 

CHEVROLET, COTAC COMERCIO DE TRATORES, GENERAL MOTORS DO 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. MAURO CAMPOS DE 

SIQUEIRA - OAB/SP 94.639 - OAB:, DR.ª ANGELA CAMPOS DE 

SIQUEIRA - OAB/SP 260.079 - OAB:, DR.ª CÁSSIA REGINA CAMPOS DE 

SIQUEIRA - OAB/SP 352.730 - OAB:, DR.ª NEUSA APARECIDA MOREIRA 

DA SILVA SIQUEIRA - OAB/SP 185.338 - OAB:, FABIO RIVELLI - 

OAB:MT/19.023-A, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/SP 297.608, SELMA 

FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600/MT

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, a audiência de instrução foi redesignada para o dia 

09/06/2020 às 14h00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 957613 Nr: 3851-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE LIMA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, a audiência de conciliação foi reagendada para 

07/07/2020 às 12:00 horas, a ser realizada no CEJUSC local.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973206 Nr: 10806-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIDES VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER LUIZ MACIEL DE BARROS, 

HOSPITAL SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, Dr. Pedro Ovelar - OAB/MT 6.270 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação das partes requeridas, para no prazo de 5 dias, manifestarem- 

se sobre a proposta de honorários.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977961 Nr: 12999-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARBONI FERREIRA DE SOUSA, 

TANIA CRISTINA MENDES CARBONI DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Juliana Zafino Isidoro 

Ferreira Mendes - OAB/MT 12.794 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RENATA DE SOUSA 

ESCOLA - OAB:22954/O

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, a audiência de instrução foi redesignada para o dia 

09/06/2020 às 16h30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1148782 Nr: 31166-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL EULÁLIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP, FERNANDA ALVES CARDOSO - 

OAB:9.494

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, a audiência de instrução designada nestes autos foi 

redesignada para o dia 21/05/2020 às 16h00.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3599 Nr: 1569-77.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MONTEIRO FEGURI 

- OAB:8328/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DARLAN ADIB 

FARES, para devolução dos autos nº 1569-77.1993.811.0041, Protocolo 

3599, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956574 Nr: 3351-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLETI NEGOCIAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA ME, 
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DANIEL NICOLETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT MILHAS, ANDERSON FERNANDES DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SiLVIO FEITOSA DE FREITAS - 

OAB:16.461, SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - OAB:16.461 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036038 Nr: 39590-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE BUENO BARAGÃO, VBBDP, FRANCIELE 

BUENO BARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

EDMAR SOUZA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948/RJ, LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13.361-MT

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, a audiência de instrução designada nestes autos foi 

redesignada para o dia 30/04/2020 às 16h00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059958 Nr: 51051-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA NORBERTO NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, a audiência de instrução designada nestes autos foi 

redesignada para o dia 04/06/2020 às 16h30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1068468 Nr: 54740-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCO LIRA LIMA - 

OAB:19508, LUCIANA BORGES DE MOURA - OAB:6755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, a audiência de instrução designada nestes autos foi 

redesignada para o dia 09/06/2020 às 16h00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1275030 Nr: 29510-59.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:8458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, a audiência de instrução designada nestes autos foi 

redesignada para o dia 30/04/2020 às 15h00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 962449 Nr: 5900-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSOL - INDUSTRIA DE GERAÇÃO DE VAPOR E 

BIOMASSAS LTDA, SIDNEY OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - 

AMBEV, AGREGA BRASIL INTELIGENCIA EM COMPRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.JOSÉ ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:OAB/MT 2492/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA - 

OAB:8184-A

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, a audiência de instrução designada nestes autos foi 

redesignada para o dia 04/06/2020 às 14h00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028050 Nr: 35804-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ITAPUAN LTDA, ESPÓLIO DE ANTÔNIO 

MARQUES DO CARMO, PATRÍCIA MARQUES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAMS JOSÉ DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORAÍDES JOSÉ DOS REIS - 

OAB:18883

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, a audiência de instrução designada nestes autos foi 

redesignada para o dia 04/06/2020 às 15h00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094306 Nr: 8132-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICISSIMO BOLIVAR DA FONSECA, ROSANGELA 

FATIMA RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L OPERAÇÕES IMOBILIARIAS 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME, SIRLEI RODRIGUES 

PEREIRA, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA, 

LURDES MACHADO DANTAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA DE CARVALHO 

- OAB:3733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18002-A, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811, RITA DE CASSIA 

BUENO DO NASCIMENTO - OAB:16872/E

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, a audiência de instrução designada nestes autos foi 

redesignada para o dia 07/05/2020 às 15h00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1146412 Nr: 30192-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO NOVE COMERCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 
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- OAB:15415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Posto 

Nove Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. em desfavor de Banco Itaú 

Unibanco S/A.

Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 86/89.

Impugnação à contestação às fls. 104/108.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta da 

requerida, a existência da dívida cobrada, a comprovação de que foi o 

autor que é quem fez o débito ora debatido, a previa notificação da 

inscrição em órgãos de proteção de credito, a existência de danos, sua 

extensão e nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1362319 Nr: 75-69.2019.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA SILVEIRA GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA SILVEIRA GUERREIRO - 

OAB:21840/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por 

Célia Regina Silveira Guerreiro em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa 

de Trabalho Médico.

 O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a necessidade, urgência e cobertura para o medicamento 

solicitado, a existência do alegado dano moral, a extensão e o nexo 

causal.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997553 Nr: 22434-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SÍLVIO HERMÍNIO DE ARAÚJO CABRAL, 

MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais 

proposta pelo Espolio de Silvio Herminio de Araújo Cabral em face de 

Unimed Cuiaba – Cooperativa de Trabalho Médico.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a necessidade, urgência e cobertura para o transporte 

solicitado, a existência do alegado dano moral e material, a extensão e o 

nexo causal.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1268892 Nr: 27303-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLF ALBRECHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FLORINDO PILHALARME, JOSÉ 

FRANCISCO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464-A/MT

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, a audiência de instrução designada nestes autos foi 

redesignada para o dia 07/05/2020 às 14h00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1295182 Nr: 6656-37.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDA JUSARA LORENZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO APARECIDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863/MT, FERNANDA THEOPHILO CARMONA 

KINCHESKI - OAB:7615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Ida 

Jussara Lorenzon em desfavor de Sandro Aparício Gonçalves.

Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 67/73.

Impugnação à contestação às fls. 84/90.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta da 

requerida, a existência de danos morais, sua extensão e nexo causal.

 Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1361422 Nr: 21786-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Souza de Almeida Vilela Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - 

OAB:21608/O, JÁDER MIRANDA DE ALMEIDA - OAB:19.185-A, LENI 

RAMOS DE ALMEIDA - OAB:16089, LILIAN MILLER DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por 

Amanda Souza de Almeida Vilela Duarte em face de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico.

 Citado, o requerido apresentou contestação às fls. 293/302, suscitando 

em sede de preliminar, a inadequação da via eleita.

Impugnação às fls. 331/333.

Passo a sanear o feito.

Afasto a alegação de inadequação da via eleita suscitada pelo requerido, 

visto que sua alegação restringia ao fato de que a autora havia ajuizado 

uma medida cautelar, sendo necessária uma maior dilação probatória para 

a análise do mérito.

Porém, equivoca-se o requerido, uma vez que após deferida a liminar (fls. 

182), a Ação Cautelar antecedente convalidou-se em Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Danos Morais conforme fls. 215/226, nos termos como 

determina o Código de Processo Civil.

Com estes fundamentos, REJEITO a preliminar.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a necessidade, urgência e cobertura para o tratamento 

solicitado, a existência do alegado dano moral, a extensão e o nexo 

causal.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1381526 Nr: 4591-35.2019.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GARCIA DE ARAUJO, GAUDENCIA 

MARIA DE ALMEIDA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado na AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por Claudio 

Elias, em face de José Garcia de Araújo e Gaudência Maria de Almeida 

Araújo, em conseqüência, arbitrar a título de honorários advocatícios, em 

face dos trabalhos desenvolvidos pelo causídico/autor, o equivalente a R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC 

a partir da data desta sentença acrescidos de juros de 1% a partir da 

citação. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da condenação.Transitado em julgado, manifeste-se o 

credor quanto ao interesse na execução da sentença. Nada requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e necessárias anotações.Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966463 Nr: 7585-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACK CENTER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO AFONSO DE AREIA LEÃO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - 

OAB:9625/O MT, KATIA VANESSA POLON - OAB:19.663, UNIC - 

UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:, VINICIUS RAMOS 

BARBOSA - OAB:13.913

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Renovatória de Locação ajuizada por Track Center Com. 

E Manutenção de Peças em desfavor de Sérgio Afonso de Areia Leão 

Monteiro.

Citado via edital, fora nomeado curador especial para representar a parte 

autora, que apresentou contestação por negativa geral às fls. 151/154.

Impugnação às fls. 161/162.

Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de 

julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo.

No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido o preenchimento dos 

requisitos para a renovação da locação e a propriedade do bem.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989069 Nr: 18099-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LUCILENE SOARES SECATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ODONTOLÓGICO DO POVO LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15.085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por 

Eliane Lucilene Soares Secatto em desfavor de Centro Odontológico do 

Povo – Clinica Popular.

Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 84/103.

Impugnação à contestação às fls. 137/138.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta da 

requerida, a existência de danos materiais, morais e estéticos, sua 

extensão e nexo causal, a ocorrência de imperícia, imprudência ou 

negligencia.

 Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012712-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO - ME (AUTOR(A))

KAIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY LEITE (REU)

OTAVIO LEITE FILHO (REU)

PRIMOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON PROCESSO n. 

1012712-06.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 19.813,79 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, 

Responsabilidade dos sócios e administradores]->MONITÓRIA (40) POLO 

ATIVO: Nome: KAIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO - ME Endereço: 

AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, 1727, - DE 1063/1064 A 1857/1858, 

JARDIM PAULISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-310 Nome: KAIQUE DE 

OLIVEIRA CARVALHO Endereço: Inexistente, Inexistente, Inexistente, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 POLO PASSIVO: Nome: PRIMOS 

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, 1.739, - DE 1063/1064 A 1857/1858, 

JARDIM PAULISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-310 Nome: OTAVIO LEITE 

FILHO Endereço: RUA DOM PEDRO I, 305, (LOT JD IMPERADOR), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-605 Nome: SUELY 

LEITE Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 19.813,79 e dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 

poderá o requerido(a) interpor embargos, que se processarão nos 

mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia 

do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Monitória em que a parte 

Requerente é credora da Requerida por dívida líquida e certa, no valor de 

R$ 12.544,43 (Doze Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta 

e Três Centavos), representadas por 07 (sete) boletos bancários e 07 

(sete) notas fiscais, emitidos pela Reclamante a pedido da Reclamada. 

Descreve cada nota fiscal por ela emitido afirmando que o valor integral 

não está quitado até a data da propositura da ação. Ocorre que, ao ser 

procurado pela requerente a requerida não fez questão de quitar as 

prestações e nem manifestou intenção em faze-lo. Ressalta que as Notas 

fiscais foram geradas a pedido da Requerida para pagamento de produtos 

vendidos pela Requerente, para posterior quitação pelos referidos boletos 

bancários devidamente assinados. Tendo se tornado inexitosas todas as 

tentativas amigáveis e os meios suasórios empregados pela Requerente 

para haver do Requerida o valor de seu crédito, recorre à constrição 

judicial como forma de fazer valer o seu direito.Requer a procedencia do 

pedido. DECISÃO: Considerando as tentativas infrutíferas de localização 

da parte requerida, defiro o pedido e determino a citação por edital, no 

prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e advertências legais. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. 

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAISA IZABEL SADDI 

ORNELLAS DE ALMEIDA, digitei. CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007189-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEODINEI DA SILVA MAGALHAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007189-08.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LEODINEI DA SILVA MAGALHAES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 14:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 
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Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007898-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007898-43.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ADENILSON DE OLIVEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/06/2020, às 

08:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista 

no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu CPF 

legível, bem como cópia de sua CTPS. A presente decisão SERVIRÁ como 

MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008149-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. D. O. S. C. (AUTOR)

MARCINEI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008149-61.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por YURYY DE OLIVEIRA SILVA CONCEIÇÃO, 

representado por sua genitora MARCINEI DE OLIVEIRA e outros, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/06/2020, às 09:45 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu Boletim de Ocorrência (B.O). 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010366-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010366-77.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por PEDRO LEMES DO NASCIMENTO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/06/2020, às 10:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012683-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SOARES PEREIRA OAB - DF34123 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012683-48.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Elegibilidade ajuizada por Alexandre de 

Carvalho Cardia Pereira em desfavor de UNIMED Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico, com pedido de tutela de urgência, para que o autor seja 

declarado elegível e apto a disputar a eleição para cargo de membro do 

conselho fiscal da requerida, bem como seja viabilizado o 

acompanhamento do autor por advogados, para que seja resguardado o 

direito a ele inerente. Consta na inicial que o autor é médico cooperado da 

UNIMED Cuiabá, ora requerida e, com a finalidade de concorrer à eleição 

para membro do conselho fiscal no dia 20 de março de 2020, apresentou a 

documentação necessária perante a comissão eleitoral. Aduz que, na data 

de 21 de fevereiro de 2020, a comissão eleitoral indeferiu a candidatura do 

autor, sob o argumento de não preenchimento dos requisitos exigidos pelo 

§ 1º, do art. 3º, do Regulamento Eleitoral Unimed-Cuiabá 2020. Informa que 

o indeferimento da candidatura dispõe que o autor teria deixado de 

entregar cópia autenticada (02 vias) do CRM, CNH ou RG, certidão cível e 

criminal da Justiça Federal e certidão negativa de protesto. Relata que na 

data de 19 de fevereiro de 2020 todos os documentos listados foram 

apresentados perante a comissão eleitoral, razão pela qual apresentou 

pedido de reconsideração à comissão. Acrescenta que a comissão 

eleitoral da requerida realizou, na data de 27 de fevereiro de 2020, reunião 

que persistiu no indeferimento da candidatura do autor, sob o argumento 

de que o Regulamento Eleitoral não permitiria a interposição de recurso ou 

pedido de reconsideração em face das decisões proferidas pela comissão 

eleitoral. Narra que na data de 11 de março de 2020 apresentou novo 

pedido, contudo, a comissão eleitoral proferiu nova negativa, indeferindo a 

candidatura do autor, o que fere o Estatuto Social da Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico e a legislação. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que pretende participar 

da eleição para membro do conselho fiscal da requerida, todavia, sua 

candidatura foi indeferida sob o argumento de não apresentação dos 

documentos necessários, razão pela qual pugna pela concessão da tutela 

de urgência, para que o autor seja declarado elegível e apto a disputar a 

eleição para cargo de membro do conselho fiscal da requerida, bem como 

seja viabilizado o acompanhamento do autor por advogados, para que seja 

resguardado o direito a ele inerente. Analisando detidamente os autos, 

especificamente o documento de id 30408290, que se trata da 3ª Ata da 

Reunião da Comissão Eleitoral, o autor não preencheu os requisitos 

necessários para a candidatura, sendo a mesma indeferida pelos 

seguintes argumentos: VI – DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO DR. 

ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA 6.1 – Analisando o 

protocolo de entrega de requerimento de inscrição e documentos do 

candidato, conclui-se que o mesmo NÃO PREENCHEU corretamente todas 

as exigências apresentando todos os documentos exigidos pelo § 1º do 

art. 3º do Regulamento Eleitoral Unimed Cuiabá-2020. 6.2 – Isso porque, o 

candidato deixou de apresentar documentos essenciais e explicitamente 

exigidos pelo ato normativo acima citado, quais sejam: a) Cópia 

Autenticada em 02 vias do CRM, CNH ou RG, b) Certidão Cível e Criminal 

da Justiça Federal de 1º; c) Certidão Negativa de Protesto; 6.3 – Oportuno 

esclarecer que o pedido de cancelamento de protesto nº 46097, do 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá não é a Certidão em si, documento 

expressamente exigido pelo Regulamento Eleitoral a ser apresentado 

IMPRETERIVELMENTE no dia 19 de fevereiro de 2020 até as 18h00. Logo, 

ainda que a certidão seja expedida em poucos dias, sua apresentação 

será intempestiva. (...) 6.6 Por fim, considerando que o inciso IV, do 

parágrafo 7º, do art. 39 do Estatuto Social determina que o preenchimento 

dos cargos dos Órgãos Sociais da Cooperativa não pode ser ocupado por 

àquele penalizado por irregularidades enquanto cooperado e, sendo o 

Conselho Fiscal um dos Órgãos Sociais da Entidade, conforme o inciso IV 

do art. 24 do mesmo diploma, conclui-se que o ofício 

UC-CDC/OF-001/2020, anexado à ficha de inscrição também é causa de 

indeferimento da inscrição para concorrer às vagas de Conselheiro Fiscal 

da UNIMED CUIABÁ. 6.7 – Portanto, considerando que o candidato NÃO 

CUMPRIU com todas as exigências documentais, (...), deve a sua inscrição 

ao cargo de membro do Conselho Fiscal ser INDEFERIDA, nos termos do § 

5º, art. 3º do Regulamento Eleitoral 2020. Observa-se, do Regulamento 

Eleitoral da Comissão Eleitoral Eleições UNIMED Cuiabá de 20/03/2020, 

acostado no id 30409264 que, para a candidatura para concorrência aos 

cargos, é necessária a apresentação de documentos específicos. 

Vejamos: Art. 3º - Os Requerimentos de Registro de Candidaturas 

Individuais para os cargos observarão o que dispõe o Estatuto Social e 

Regimento Interno da Unimed Cuiabá, e assim serão recebidos, 

impreterivelmente, até 19/02/2020, às 18h, em observância ao que prevê 

ao art. 82 do Estatuto Social e art. 91 do Regimento Interno da Unimed 

Cuiabá. § 1º - Para inscrever-se os Candidatos deverão, obrigatoriamente, 

preencher o Requerimento Padrão de Inscrições que segue anexo a este 

Regulamento (ANEXO 2), em duas vias, e apresentar os seguintes 

documentos: I) Cópia autenticada, em duas vias, da Identidade 

Profissional, ou CNH – Carteira Nacional de Habilitação, ou RG – Registro 

Geral, desde que um desses documentos indique RH e CPF do Candidato, 

e cópia simples de comprovante atualizado de residência; II) Certidão Cível 

e Criminal da Justiça Estadual e Federal, ambas de Primeiro e Segundo 

Graus, Certidão Negativa de Protestos; III) – Declaração assinada pelo 

Candidato, a fim de comprovar que fim de comprovar que preenche os 

requisitos de elegibilidade, não incorrendo nas causas de inelegibilidade 

gerais, e aquelas previstas no art. 84 do Estatuto Social da Unimed Cuiabá 

(modelo ANEXO 3), afirmando que: III.a) não há impedimento por lei 

especial, para o exercício do cargo para o qual se candidata (previsão 

contida no art. 39, § 7º, I do Estatuto Social da Unimed Cuiabá); III.b) não foi 

condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública 

ou a propriedade (previsão contida no art. 39, § 7º, III do Estatuto Social da 

Unimed Cuiabá); III.c) foi admitido na Cooperativa há mais de 12 (doze) 

meses, antes da convocação da eleição (previsão contida no art. 84, I do 

Estatuto Social da Unimed Cuiabá); III.d) operou com a Cooperativa, na 

forma de ato cooperativo no último ano, a contar da data de convocação 

da Assembleia Geral (previsão contida no art. 84, II do Estatuto Social da 

Unimed Cuiabá); III.e) não tem relação empregatícia com a Cooperativa, de 

acordo com as normas da legislação trabalhista em vigor, tampouco foi 

empregado da Cooperativa durante o exercício fiscal anterior (previsão 

contida no art. 84, III e IV do Estatuto Social da Unimed Cuiabá); III.f) não 

pertence ao quadro diretivo de sindicados de classe, Associação Médica 

de Mato Grosso, Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato 

Grosso ou de pessoa jurídica prestadora de serviços, e caso tenha sido, 

se desincompatibilizou há pelo menos 60 (sessenta) dias antes da data 

das eleições (previsão contida no art. 84, V do Estatuto Social da Unimed 

Cuiabá); III.g) está em pleno gozo dos direitos de cooperado, exercendo as 

obrigações estatutárias, em especial a que se refere a integralização de 

quota parte mínima, prevista no § 1º do art. 21 do Estatuto Social da 

Unimed Cuiabá (previsão contida no art. 84, VI do Estatuto Social da 

Unimed Cuiabá c/c art. 21, § 1º do Estatuto Social); VI) Declaração de 
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termo de cooperação, e ser emitida pelo setor de Atendimento ao 

Cooperado. Em que pese os documentos e argumentos expostos pelo 

autor, verifica-se a ausência, nesse momento processual, de elementos 

suficientes acerca da probabilidade do direito, tendo em vista que, 

conforme ata de reunião e protocolo da entrega de requerimento de 

inscrição e documentos (id 30408286) o autor não entregou a 

documentação necessária e prevista no Regulamento Eleitoral da 

Comissão Eleitoral Eleições UNIMED Cuiabá de 20/03/2020, sendo 

necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade 

do direito. Importante, ainda, ressaltar a ausência de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que, conforme pesquisa ao endereço 

eletrônico da requerida, a eleição prevista para o dia 20 de março de 2020 

está suspensa em razão da adoção de medidas preventivas para evitar 

aglomerações e uma possível disseminação do Coronavírus. [1] Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designo audiência de 

conciliação para o dia 07/07/2020, às 09:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito [1] 

https://www.unimed.coop.br/web/cuiaba/noticias/por-medida-de-seguran

ca-unimed-cuiaba-suspende-assembleias-de-cooperados-e-eleicao-do-co

nselho-fiscal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006158-50.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDSOM MARQUES DE AMORIM, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/15/2020, às 14:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040277-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA (AUTOR(A))

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA (AUTOR(A))

JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA OAB - MT18361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (REU)

 

INTIMAÇÃO Em razão da PORTARIA-CONJUNTA N. 247, de 16 de março 

de 2020, que dispões sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, expedida pelos Excelentíssimos 

Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Luiz Ferreira da Silva, 

bem como, em atendimento a determinação verbal do Excelentíssimo Juiz 

de Direito titular desta Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, procedo a intimação das 

partes acerca da redesignação da audiência inicialmente marcada para 25 

de Março de 2020 para data de 12 de Maio de 2020, mantendo-se a 

mesma hora e minuto, bem como, as demais informações e advertências 

despachadas anteriormente. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019644-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS VINICIUS DE SOUZA FORNI OAB - MT27696/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Em razão da PORTARIA-CONJUNTA N. 247, de 16 de março 

de 2020, que dispões sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, expedida pelos Excelentíssimos 

Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Luiz Ferreira da Silva, 

bem como, em atendimento a determinação verbal do Excelentíssimo Juiz 

de Direito titular desta Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, procedo a intimação das 

partes acerca da redesignação da audiência inicialmente marcada para 25 

de Março de 2020 para data de 12 de Maio de 2020, mantendo-se a 

mesma hora e minuto, bem como, as demais informações e advertências 

despachadas anteriormente. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1018470-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE DA SILVA BARBOSA STABILE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Tudo, em caso de 

não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do 

NCPC. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034436-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES (EXECUTADO)

ROMMEL FRANCISCO PINTEL KUNZE (EXECUTADO)

MARCO AURELIO CARVALHO CORTES (EXECUTADO)

NUTRIVITA PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que o posicionamento adotado pelo 

magistrado titular deste juízo é o de não aceitar a citação por correio, pois, 

apesar do artigo 247 do CPC não repetir claramente a regra da vedação 

da citação por correio nos processos de execução, ao ver deste Juízo 

Especializado a referida medida ainda é aplicável. Nesse sentido, vejamos 

a doutrina mais abalizada sobre o assunto: “(...) como diz o artigo 249 do 

Código de Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos 

casos previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam 

inequívoca a participação do oficial de justiça na citação realizada no 

processo de execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual 

código da regra expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a 

viger a exigência de que nos processos de execução a citação se dê por 

oficial de justiça, eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos 

autorizados por lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo 

Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. 

São Paulo: Editora Revista do . p.88)”. Sendo assim, procedo à intimação 

da Parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 18 de março 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013683-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOÃO VICENTE PICORELLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO OAB - MT9223-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA OAB - MT12572-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Em razão da PORTARIA-CONJUNTA N. 247, de 16 de março 

de 2020, que dispões sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, expedida pelos Excelentíssimos 

Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Luiz Ferreira da Silva, 

bem como, em atendimento a determinação verbal do Excelentíssimo Juiz 

de Direito titular desta Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, procedo a intimação das 

partes acerca da redesignação da audiência inicialmente marcada para 25 

de Março de 2020 para data de 12 de Maio de 2020, mantendo-se a 

mesma hora e minuto, bem como, as demais informações e advertências 

despachadas anteriormente. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1041463-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA FARIAS DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

INTIMAÇÃO Em razão da PORTARIA-CONJUNTA N. 247, de 16 de março 

de 2020, que dispões sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, expedida pelos Excelentíssimos 

Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Luiz Ferreira da Silva, 

bem como, em atendimento a determinação verbal do Excelentíssimo Juiz 

de Direito titular desta Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, procedo a intimação das 

partes acerca da redesignação da audiência inicialmente marcada para 25 

de Março de 2020 para data de 12 de Maio de 2020, mantendo-se a 

mesma hora e minuto, bem como, as demais informações e advertências 

despachadas anteriormente. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032693-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA AUXILIADORA NUNES RIBEIRO (EXECUTADO)

MARIA GENOVEVA DE ALMEIDA SALES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, quanto a citação da Sra. SRA. 

MARIA GENOVEVA DE ALMEIDA SALES, bem como quanto a não citação 

da requerida MARCIA AUXILIADORA NUNES RIBEIRO, dando o devido 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, 

eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência 

e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora 

para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o 
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regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 18 de 

março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011702-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA RIBEIRO DIAS (REU)

MIGUEL DIAS DOS SANTOS (REU)

AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Tudo, em caso de 

não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do 

NCPC. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034702-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Tudo, em caso de 

não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do 

NCPC. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000354-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOLIADES BENEDITO DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 18 de março 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040235-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Em razão da PORTARIA-CONJUNTA N. 247, de 16 de março 

de 2020, que dispões sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, expedida pelos Excelentíssimos 

Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Luiz Ferreira da Silva, 

bem como, em atendimento a determinação verbal do Excelentíssimo Juiz 

de Direito titular desta Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, procedo a intimação das 

partes acerca da redesignação da audiência inicialmente marcada para 25 

de Março de 2020 para data de 12 de Maio de 2020, mantendo-se a 

mesma hora e minuto, bem como, as demais informações e advertências 

despachadas anteriormente. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044002-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI DE ASSUNCAO KRUGER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 
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necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019410-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB - GO29320 (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RELINDES GOMES DE ARRUDA SILVA MERMEJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, sob as penas da lei. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015538-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALLI E SANTOS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Insta salientar que a manifestação de ID. 28929850 está 

desacompanhada de comprovante de pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça. Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da 

diligência será acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde 

que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do 

valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa 

finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. 

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não 

cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do 

NCPC. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040239-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

INTIMAÇÃO Em razão da PORTARIA-CONJUNTA N. 247, de 16 de março 

de 2020, que dispões sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, expedida pelos Excelentíssimos 

Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Luiz Ferreira da Silva, 

bem como, em atendimento a determinação verbal do Excelentíssimo Juiz 

de Direito titular desta Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, procedo a intimação das 

partes acerca da redesignação da audiência inicialmente marcada para 25 

de Março de 2020 para data de 12 de Maio de 2020, mantendo-se a 

mesma hora e minuto, bem como, as demais informações e advertências 

despachadas anteriormente. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030484-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE QUEIROZ FILHO (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

tomar ciência acerca da distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, conforme comprovante de distribuição de ID 30493439 – autos PJe 

n. 1000396-07.2020.8.11.0024, devendo, ainda, verificar quaisquer 

possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na comarca 

deprecada a fim de que a mesma seja devidamente cumprida naquela 

localidade. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025615-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARGARIDA VERGINIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

ALINE DOS SANTOS DA CRUZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

tomar ciência acerca da distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, conforme comprovante de distribuição de ID 30494626 – autos PJe 

n. 1000818-95.2020.8.11.0051, devendo, ainda, verificar quaisquer 

possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na comarca 

deprecada a fim de que a mesma seja devidamente cumprida naquela 
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localidade. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008151-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL NONATO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, 

comprovar o pagamento das custas e taxas judiciárias referentes à 

distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, 

eventuais valores cobrados quando a Comarca Deprecada não possuir 

Cartório Distribuidor Oficial, bem como, valores referentes ao cumprimento 

de mandado pelo oficial de justiça na Comarca Deprecada, atos estes a 

serem diligenciados pelo autor na Comarca Deprecada. Informo, que tais 

providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca Deprecada via 

Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) que 

determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021920-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLY REGINA DE AGUIAR VICENTE (REU)

A M CLIMATIZACAO LTDA - ME (REU)

ANDERSON DA SILVA VICENTE (REU)

IRACEMA DE AGUIAR VICENTE (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

tomar ciência acerca da distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, conforme comprovante de distribuição de ID. 30496518– autos PJe 

n. 1003167-82.2020.8.11.0015, devendo, ainda, verificar quaisquer 

possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na comarca 

deprecada a fim de que a mesma seja devidamente cumprida naquela 

localidade. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026732-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ENZO VINHOLI (EXECUTADO)

ANGELA MARIA PIERAMI VINHOLI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

tomar ciência acerca da distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, conforme comprovante de distribuição de ID. 30497156 – autos PJe 

n. 1000413-75.2020.8.11.0078, devendo, ainda, verificar quaisquer 

possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na comarca 

deprecada a fim de que a mesma seja devidamente cumprida naquela 

localidade. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1059407 Nr: 50734-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORETI SOARES FEDRIZZI, CLAUVERI 

FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE ABREU LEITE 

GONÇALVES - OAB:22493/A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Banco Bradesco s/a em face 

de Gorete Soares Fedrizzi e Clauveri Fedrizzi.

Às fls. 97/100 o Exequente apresentou minuta de acordo celebrado entre 

as partes requerendo sua homologação e extinção, entretanto não foi 

assinada por nenhum advogado que o representava, dando azo a 

intimação de fls. 101.

Às fls. 103 a Instituição Financeira relata que a composição foi assinada 

pela causídica Vitória, acostando aos autos substabelecimento, bem como 

reiterando os requerimentos de fls. 97/100.

É o relatório.

Decido.

Destarte, saliento que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido".

Pelo exposto e ante a reiteração do pedido de fls. 97/100 pelo advogado 

André Luiz, constituído pelo Banco, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Execução por Título Extrajudicial o que faço com amparo legal no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Destarte, intimo o Exequente para proceder a baixa das averbações 

premonitórias de fls. 42/43, 47 e 91, comprovando-as nos autos no prazo 

de 15 dias, bem como TORNO SEM EFEITO a penhora de fls. 32, 

comunicando o Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá, via malote 

digital para proceder a baixa da averbação na matrícula n° 67.080.

Cumprido o exposto acima, ante a ausência de pretensão recursal, diante 

do atendimento do pedido das partes, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 323316 Nr: 24397-76.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉZIO ROBERTO SANTOS OJEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS MÉDICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, JOSEMAR HONORIO BARRETO - OAB:8.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizada por Ézio Roberto Santos Ojeda em 

face de Cooperativa de Econômia e Crédito Mútuo dos Médicos.

Às fls. 365/368 a Instituição Financeira apresentou minuta de acordo 

celebrado entre as partes, requerendo sua homologação e suspensão até 

25/12/2019, oq eu foi deferido (fls. 370).

Decorrido o prazo acima, a Credora informou o cumprimento da minuta 

pleiteando pela extinção do feito (fls. 373).

É o relatório.

Decido.

Destarte, saliento que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão 
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excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido".

Pelo exposto, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença o 

que faço com amparo legal no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

Por fim, ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do 

pedido das partes, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de 

praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 365514 Nr: 3655-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DE ASSIS FURTADO DE OLIVEIRA ME, 

VERA GOMES FURTADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, MARCOS ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A, RENATO CHAGAS - OAB:212264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,)Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta de Ação de Execução ajuizada por FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face 

de R. DE ASSIS FURTADO DE OLIVEIRA ME e VERA GOMES FURTADO DE 

OLIVEIRA, o que faço com amparo legal no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1352767 Nr: 20045-89.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, JULIANO CARLOS DE CASTRO, ZILDA 

MERSES VENANDE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

CONSUMIDOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por FRANCISCO GONÇALVES DE 

OLIVEIRA E OUTROS em face de BANCO DO BRASIL S/A.Condeno os 

embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 3.000,00.Transitada em julgado, sem 

manifestação, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1082172 Nr: 2604-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GORETI SOARES FEDRIZZI, CLAUVERI FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE ABREU LEITE 

GONÇALVES - OAB:317.234/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de Embargos à Execução ajuizado por Goreti Soares 

Fedrizzi e Clauveri Fedrizzi em face de Banco Bradesco s/a.

Nos autos em apenso, código 1059407 (fls. 97/100), a Instituição 

Financeira informou que as partes entabularam acordo, constando na 4º 

cláusula que os Embargantes desistem da presente ação.

É o relatório.

Decido.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

necessidade, in casu, da intimação da parte adversa.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA estes Embargos à Execução, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Destarte, intimo os Autores para no prazo de 15 dias efetuarem o deposito 

das custas e taxas processuais.

Descumprido, proceda o Sr. Gestor as medidas necessárias para o 

Estado receber seu crédito, conforme orientação da CGJ.

Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido 

das partes, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1023275 Nr: 33567-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 [...]Feitas essas considerações, REJEITO este Incidente de Falsidade 

Documental e comino a LEONARDO FERNANDES as penas por litigância de 

má-fé, em 20% do valor da causa principal, bem assim ao ressarcimento 

do valor pago a título de honorários periciais, tudo a ser computado no 

apenso código 100088.No mais, oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais, 

para vinculação do valor bloqueado via Bacenjud de fls. 113, ID: 

072018000010937389, para liberação em favor da expert.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839071 Nr: 43603-66.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELINO DAS NEVES CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da PORTARIA-CONJUNTA N. 247, de 16 de março de 2020, que 

dispões sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, expedida pelos Excelentíssimos Desembargadores Carlos 

Alberto Alves da Rocha e Luiz Ferreira da Silva, bem como, em 

atendimento a determinação verbal do Excelentíssimo Juiz de Direito titular 

desta Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza, procedo a intimação das partes acerca da 

redesignação da audiência inicialmente marcada para 18 de Março de 

2020 para data de 05 de Maio de 2020, mantendo-se a mesma hora e 

minuto, bem como, as demais informações e advertências despachadas 

anteriormente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 748168 Nr: 45460-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA, JULIANO CARLOS DE CASTRO, 

ZILDA MERSES VENANDE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Segue cópia da sentença proferida nos autos código 1352767 em apenso.

Quanto ao pedido de levantamento do valor bloqueado via BACENJUD, 

apesar de não coligido instrumento procuratório como poderes para 

receber citação, por ter o credor apresentado às fls. 319 os dados da 

própria instituição financeira, DEFIRO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para 

liberação do valor bloqueado às fls. 240.

Conforme pesquisa Anoreg de fls. 249/251, bem assim das certidões 

coligidas pelo exequente às fls.307/310, o bem localizado às fls. 249, 

salvo prova em contrário, trata-se de bem de família.

 Assim, intimo o exequente para manifestar interesse no prosseguimento 

da penhora do aludido imóvel, salientando que esta ocorrerá por sua conta 

e risco, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito e, no mesmo 

prazo, apresentar a planilha de atualização da divida, com abatimento do 

montante bloqueado via bacenjud às fls.240 e liberado nesta 

oportunidade..

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215711 Nr: 24525-67.2005.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TAVARES DE MELLO FILHO, HENI ALMEIDA 

PRADO TAVARES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/SP 78.723, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, MARIO 

CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO ZAINA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 24525-67.2005.811.0041, 

Protocolo 215711, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792489 Nr: 46587-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEITE DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE DE 

BRITO - OAB:9.475/MT, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:14.258-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 Vistos etc...

Segue alvará em favor da instituição financeira referente ao valor 

remanescente em conta judicial, conforme dados bancários indicados às 

fls. 211.

Banco do Brasil;

Agência nº 3793-1;

 Conta corrente nº 99.738.691-6;

Titularidade de Banco do Brasil S/A,

 CNPJ nº 00.000.000/5084-97.

No mais, ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 994803 Nr: 20933-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FELIPHE BARROS CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:156.187/SP, 

MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20.732 -A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 Vistos etc...

Em que pese a ausência de juntada das guias e comprovantes dos 

depósitos judiciais efetuados pelo autor, vislumbra-se que às fls. 136 o 

banco reiterou os termos do acordo firmado entre as partes, informando o 

seu cumprimento, além do que no extrato retirado do sítio SisconDJ é 

possível verificar o nome do autor como depositante (anexo), ressaltando 

que caso constatada a má-fé, será o autor responsabilizado civil e 

criminalmente por seus atos.

Assim, segue alvará em favor do autor, conforme dados bancários 

indicados às fls. 143 e poderes de fls. 23.

Banco do Brasil S/A;

Agência nº 3325-1;

 Conta corrente nº 48.378-8;

Titularidade de Renata Cintra Rascheja,

 CPF nº 028.635.211-79.

No mais, ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 93246 Nr: 482-52.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRENTO JUNIOR SUPERMERCADO, ARLINDO 

TRENTO JUNIOR, DANILO BERNDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:4276/MT, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES - OAB:3818/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Execução em fase de cumprimento de sentença 

quanto aos honorários advocatícios ajuizada por Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso em face de Banco da Amazônia S/A.

A sentença de fls. 251/252 foi exarada nos seguintes termos: “JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Outrossim, em face da extinção condeno o Banco ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que em face do valor da causa em 2015 

ser de R$2.597.752,74, com intervenção do Curador Especial, que 

requereu o reconhecimento da prescrição, tenho que o montante de 

R$10.000,00 atende as determinações do artigo 85 do CPC.”.

O banco interpôs Recurso de Apelação, que foi desprovido e de 

consequência majorou os honorários para R$ 12.000,00.

Às fls. 280 a Defensoria pugnou pelo cumprimento da sentença 

apresentando o cálculo do débito, e às fls. 284 o banco foi intimado para 

proceder ao pagamento.

Às 286-verso o banco comprovou o depósito do valor.

Ante o exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação em fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Com efeito, segue alvará em favor da Defensoria Pública, conforme dados 

bancários indicados às fls. 280.

Banco do Brasil;

Agência nº 3834-2;

Conta Corrente nº 1041050-3;

Titularidade de Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso,

CNPJ nº 02.528.193/0001-83.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 407738 Nr: 39007-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:, ELIANETH CLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - 

OAB:DEFENSORA PUBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Embargos do Devedor em fase de cumprimento de 

sentença quanto aos honorários advocatícios ajuizada por Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso em face de Banco Bradesco S/A.

A sentença de fls. 70/71 foi exarada nos seguintes termos: “ACOLHO A 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO e, como consequência JULGO 

EXTINTOS estes Embargos à Execução, apresentados por MARCELO 

RIBEIRO em face de BANCO BRADESCO S/A, o que faço com amparo 

legal no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em 10% do valor 

atualizado da causa”.

O banco interpôs Recurso de Apelação, que foi desprovido e de 

consequência majorou os honorários para 15%.

Às fls. 97 o banco comprovou o depósito do valor, e a Defensoria Publica 

manifestou concordância às fls. 101, pugnando pela expedição de alvará 

judicial.

Ante o exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação em fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Com efeito, segue alvará em favor da Defensoria Pública, conforme dados 

bancários indicados às fls. 101.

Banco do Brasil;

Agência nº 3834-2;

Conta Corrente nº 1041050-3;

Titularidade de Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso,

CNPJ nº 02.528.193/0001-83.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039052-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UALISSON CARLOS RIBEIRO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1039052-16.2019.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: UALISSON CARLOS RIBEIRO DA CRUZ Vistos, etc. 

No ID. 24361889 a Instituição Financeira informa que entabulou um acordo 

com o Requerido, momento em que requer o arquivamento dos autos, 

informando o mesmo no Juízo Deprecante conforme consulta via PJE. 

Desta feita, considerando que trata-se de incidente de busca e 

apreensão, remeta-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas 

devidas, comunicando-se os atos perpetrados nesta Comarca ao juízo de 

origem. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040982-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1040982-69.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Banco Santander (Brasil) s/a 

em face de Luis Eduarco Hugueney Queiroz. No ID. 25895608 o Banco 

pleiteia pela homologação do acordo acostado e a suspensão do feito até 

seu adimplemento, entretanto não há assinatura do Executado, o que torna 

impossível a admissão de vontade da pate adversa em compor como 

firmado. Desta feita, intimo a Casa Bancária para no prazo de 15 dias, 

apresentar termo de acordo assinado pelo Executado e/ou prova de que o 

mesmo consentiu com as cláusulas descritas na presente minuta. 

Transcorrido, em caso de inércia, intime-se o Banco para proceder o 

recolhimento das diligências em 05 dias sob pena de extinção. Não 

cumprido, intime-se via correio para cumprir no mesmo prazo e 

admoestação. Empós, conclusos para extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005629-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ELCIO CONTRI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 5 6 2 9 - 3 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RODRIGO ELCIO 

CONTRI Vistos, etc. Vislumbro dos autos que a Instituição Financeira 

procedeu a devolução do bem ao Requerido (ID. 30406340), conforme 

determinado pelo Agravo de Instrumento n° 1004607-61.2020 em sede de 

liminar. Ocorre que, conforme noticiado pelo Réu (ID. 30457126) as 

cédulas de porte obrigatório não lhe foram entregues, bem como em 

diligência ao site do Detran é possível constatar que houve a transferência 

da propriedade da camionete para o Banco, bem como o documento 

(extratos anexo). Portanto, intimo a Casa Bancária para no prazo de 15 

dias efetuar a entrega dos documentos necessários para o regular uso do 

veículo, bem como proceda a transferência dele e da propriedade do bem 

ao Réu, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 77, inciso IV do 

CPC., visto que não permite a parte o exercício da posse mesmo com 

autorização judicial para esse fim, além do reconhecimento de litigância de 

má-fé. No mais aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento 

interposto pelo Requerido. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045569-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))
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ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1045569-37.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ESTRELA TURISMO EIRELI - ME Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução ajuizada por Banco Bradesco S/A em face de Estrela 

Rodoviarios Transportes Eireli e Dleyton Costa Matos. Vislumbro dos autos 

que no ID. 25720568 foi acostado minuta de acordo entabulado entre as 

partes e assinado eletronicamente pelo causídico Marcelo Alvaro Campos 

das Neves Ribeiro, entretanto este não possui poderes para representar a 

Instituição Financeira (ID. 24827530). Desta feita, intimo o referido 

advogado para regularizar sua representação processual no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção por desistência como já requerido no 

ID.25515909 e 25515918. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002796-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE ARAUJO NOVAIS PIMENTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002796-40.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ALESSANDRO DE ARAUJO NOVAIS PIMENTA Faço constar 

que, em diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria 

verificou que as custas e taxas processuais foram devidamente 

recolhidas. Vistos, etc. HOMOLOGO o acordo de vontades firmado nesta 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em face 

de Alessandro de Araújo Novais Pimenta (ID. 28938516), e determino a 

suspensão do feito até o adimplemento da avença (20/02/2025), nos 

termos do artigo 313, inciso II. Transcorrido o prazo acima, intime-se o 

Requerente para, em 05 dias, informar acerca do adimplemento da 

avença. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045008-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1045008-47.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: MARIA DE JESUS SILVA Vistos 

etc... Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão em fase de 

cumprimento de sentença. A presente ação foi ajuizada visando a 

apreensão do veículo Nissan Versa, Placa OAZ-2877, o que ocorreu 

conforme auto de busca e apreensão de ID. 18748329, sem citação da 

requerida na oportunidade. O banco interpôs Agravo de Instrumento em 

razão da determinação contida na liminar de que o bem só poderia ser 

retirado da comarca após a citação da parte requerida, ao qual foi negado 

provimento. De outro lado, a requerida interpôs Agravo de Instrumento 

arguindo a ausência de constituição em mora, ao qual foi dado provimento 

nos seguintes termos: “para reconhecer a ausência de comprovação da 

mora. Aplico o efeito translativo para extinguir, sem resolução do mérito, 

com amparo no art. 485, IV, do CPC, a Ação de Busca e Apreensão n. 

1045008-47.2018.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário 

da Comarca de Cuiabá. Determino a restituição do automóvel à agravante 

ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, bem como 

a cominação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Dec-Lei n 911/69, o que 

deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno o agravado a 

arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% 

sobre o valor da causa”. Assim, na decisão de ID. 22567316 o banco foi 

intimado para proceder a devolução do bem, e em caso de impossibilidade 

que efetuasse o pagamento do valor pleiteado pela requerida no ID. 

22492928, sob pena de aplicação da multa do art. 77 do CPC. O banco 

opôs Embargos de Declaração, que não foi conhecido conforme ID. 

23235466. Por meio da petição de ID. 24365206 a requerida apresentou o 

cálculo atualizado vide planilha de ID. 24365214 e Tabela FIPE de ID. 

24365215, pugnando pelo bloqueio on line do montante. O banco foi 

intimado para proceder ao pagamento na decisão de ID. 25124618, bem 

como na de ID. 27609450 diante da troca de patronos. O banco 

apresentou peça denominada “exceção de pré executividade” de ID. 

29035155, discordando do montante pleiteado pela requerida, que 

apresentou como devida multa de 50% com inclusão de juros e multa, o 

que aduz incorreto, valor do bem pela Tabela FIPE mais perdas e danos de 

R$ 20.000,00, sem especificar a origem do valor, apresentando como 

devido o valor de R$ 35.411,55, efetuando o depósito de R$ 76.340,49 

apenas a título de garantia do juízo. Por sua vez, a requerida pugnou na 

petição de ID. 29188860 pelo não conhecimento da exceção de pré 

executividade, haja vista que os argumentos lançados naquela demandam 

dilação probatória. É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, não obstante o 

nome dado à peça de ID. 29035155 vislumbra-se que esta nada mais é do 

que impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual, passo à 

análise. Assim, da criteriosa análise dos autos pode-se concluir que 

assiste razão em parte os argumentos da requerida, quanto as verbas 

pleiteadas nos precisos termos do V.Acórdão, salientando, que caso o 

bem não fosse leiloado, seria de direito sua devolução e condenação em 

honorários, no entanto, em face do ato perpetrado pela Instituição 

Financeira, tem-se que as consequências foram devidamente firmadas 

pela Lei que rege o procedimento em comento, portanto, são devidos à ré 

os seguintes valores: - Devolução do valor do bem (de forma integral) pela 

Tabela FIPE do mês da apreensão (ID. 24365215), devidamente atualizado; 

- Multa prevista no artigo 3º, § 6º do Decreto Lei 911/69 (equivalente a 

cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente 

atualizado); - Despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do 

valor atualizado da causa. Outrossim, tenho que o Banco foi por diversas 

vezes admoestado para não retirar o bem da Comarca, além do que, não 

poderia ocorrer sua alienação, tomando conhecimento das interlocutórias 

proferidas e V.Acórdão, no entanto, fez letra morta dos comandos 

judiciais, assim, nos termos do artigo 77 do CPC, mais precisamente inciso 

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e não criar 

embaraços à sua efetivação, VI - não praticar inovação ilegal no estado 

de fato de bem ou direito litigioso, torno definitiva a multa de 10% do valor 

da causa em favor do Estado em face do comportamento temerário do 

autor e a resistência indevida ao disposto nos autos. Posto isso, LIMITO os 

direitos da ré e da obrigação do autor ao acima contido. Transcorrido o 

prazo recursal, remetam-se os autos ao contador judicial para aferição do 

crédito em favor da parte requerida, observando o montante depositado, 

DEIXANDO a questão atinente a multa a cargo do setor competente após a 

extinção do feito quanto ao devido a Maria de Jesus. Após a juntada do 

laudo, intimem-se as partes para se manifestarem em 15 dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016619-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP (EXECUTADO)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016619-86.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP, 

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial. Apesar do contido no ID.28477796 

tenho que não foi indicado pela douta Defensoria Pública nenhuma 

irregularidade nos autos, portanto, deve o mesmo ter continuidade. Não 

obstante o teor da decisão de ID. 15974181, com fulcro no princípio da 

celeridade processual procedo a pesquisa das matrículas vinculadas ao 

CNPJ e CPF dos executados via sistema Anoreg (extratos em anexo). 

Intimo o exequente para se manifestar no prazo de 15 dias acerca da 

pesquisa de imóveis, bem como em relação ao ofício do Banco Itaú de ID. 

16968472, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Em caso de 

silêncio, intime-se o exequente via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020796-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020796-25.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL Vistos, 

etc. Vislumbro dos autos que o Banco apresentou minuta de acordo 

celebrado com a Executada, onde o saldo devedor foi parcelado em 48 

parcelas e, na ausência de seu pagamento o feito prosseguirá, 

acrescendo ao montante honorários advocatícios (ID. 29196136). Ocorre 

que, ao final da composição o Exequente pleiteia pela homologação e 

extinção do feito em razão do pagamento da avença, em divergência com 

as cláusulas 3 e 4. Desta feita, intimo o Banco para esclarecer os 

apontamentos feitos anteriormente, bem como informar se deseja extinguir 

ou suspender o feito e, no caso de descumprimento prosseguir com a 

ação como execução ou cumprimento de sentença, tudo no prazo de 15 

dias, sob pena de seu silêncio ser considerado como anuência ao 

requerimento de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028592-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA DE CARVALHO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT9235-O (ADVOGADO(A))

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028592-38.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: VANILDA DE CARVALHO 

MENDES EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos etc... Tratam-se os autos 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito 

em fase de cumprimento de sentença. A sentença de Id. 15041132 foi 

exarada nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados por VANILDA DE CARVALHO MENDES em face de 

BANCO BMG S/A, para condenar o réu ao pagamento de indenização por 

danos morais, que arbitro em R$ 10.000,00, corrigido com juros de mora 

de 1% ao mês, computado da citação (art. 219 CPC c/c art. 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), 

competindo na fase de liquidação de sentença a verificação da quitação 

do contrato, mediante a aplicação, sobre o valor contratado, de juros 

remuneratórios de 1,82% ao mês quanto ao crédito de R$2.283,00 e de 

1,70% a.m., quando ao de R$519,00, sem capitalização, com a devolução 

em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da 

contratação, com o deferimento, em sentença, do pedido de imediata 

suspensão dos débitos em sua folha de pagamento, salientando que no 

caso de persistir algum débito, esse será retido do montante concernente 

ao dano moral. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação”. O 

banco interpôs Recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento, e de 

consequência majorou os honorários para 15%. O banco depositou o 

montante de R$ 38.304,98 a título de pagamento da obrigação, no entanto, 

a autora ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 

29653552, arguindo erro na apuração do valor devido a título de 

honorários advocatícios, bem como a ausência de apresentação da 

planilha mês a mês dos valores apurados do dano material (repetição do 

indébito) em dobro. Desta feita, ante a discordância quanto o real valor 

devido, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda a 

aferição do crédito em favor da autora. Empós, com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043581-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

RICARDO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1043581-78.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: RICARDO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA EXECUTADO: 

WALLACE RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos etc... Tratam-se os autos de 

Cumprimento de Sentença quanto aos honorários advocatícios, cuja 

condenação ocorreu na Ação de Busca e Apreensão nº 

1006671-52.2019.8.11.0041 em trâmite perante a 4ª Vara Especializada 

em Direito Bancário de Cuiabá - MT. Da análise do referido processo, 

verifica-se na petição de ID. 29153478 que a intenção do causídico credor 

é de prosseguir com o cumprimento de sentença dos honorários 

advocatícios naquela. Assim, remetam-se os presentes autos à 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancário para prosseguimento, tendo em vista, 

inclusive, o endereçamento da exordial com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006279-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER PEREIRA PRIMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006279-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: CLEBER PEREIRA PRIMO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão com liminar cumprida aos 26/03/2019 (ID. 

18975629), sem a citação do Requerido naquela oportunidade (ID. 

18975629). Posteriormente, a Instituição Financeira apresentou minuta de 

acordo entabulado entre as partes, por meio do qual o Réu concordava 

com a venda do bem, requerendo sua homologação e consequente 

extinção do feito (ID. 22936623). É o relatório. Decido. Destaco que, nos 

termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na regra disposta no 

caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser 

prolatada pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido;”. Ante a 

concordância do Requerido com os termos do acordo, HOMOLOGO-O e 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, o que 

faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT 

para que proceda a baixa da restrição judicial, em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020105-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020105-11.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com liminar cumprida aos 

30/10/2019 (ID. 25634267 – pág. 03), com a citação da Requerida naquela 

oportunidade (ID. 25634267 – pág. 05). Posteriormente, a Instituição 

Financeira apresentou minuta de acordo entabulado entre as partes, por 

meio do qual a Ré concordava com a venda do bem, requerendo sua 

homologação e consequente extinção do feito (ID. 28141814). É o 

relatório. Decido. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, 

estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, 

que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - as 

sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido;”. Ante a concordância da Requerida com 

os termos do acordo, HOMOLOGO-O e JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão, o que faço com amparo legal no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício ao DETRAN-MT para que proceda a baixa da restrição 

judicial, em face da inexistência de determinação judicial nesse sentido. 

Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029678-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029678-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde – MT em 

face de Thiago dos Santos Rodrigues. Conforme ID. 20335591 o 

Requerente apresentou minuta de acordo celebrado entre as partes, 

requerendo sua homologação e suspensão do feito até o dia 20/06/2019, 

o que foi deferido (ID. 20349661). Transcorrido o prazo mencionado 

acima, o Banco informou que a referida composição foi cumprida, 

requerendo a extinção do feito (ID. 24803279). É o relatório. Decido. 

Destarte, saliento que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido". Pelo exposto JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação 

Monitória o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil. Ante a ausência de pretensão recursal, 

diante do atendimento do pedido das partes, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018398-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. MATIAS - ME (REU)

NILSON MATIAS (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018398-13.2016.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: N. MATIAS - ME, NILSON MATIAS Vistos, etc. Vislumbro dos 

autos que as partes entabularam acordo, requerendo sua homologação e 

consequente extinção do feito (ID. 25268598) Destaco que, nos termos do 

art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de 

acordo ou de improcedência liminar do pedido;”. Ante o exposto 

HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação Monitória, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Ante a ausência de pretensão recursal, 

diante do atendimento do pedido, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1031235-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO AMANCIO SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031235-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARIVALDO 

AMANCIO SANTIAGO REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Verifica-se dos autos que 
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as partes entabularam acordo (ID. 25501976) pugnando por sua 

homologação e consequente extinção do feito. Destaco que, nos termos 

do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de 

acordo ou de improcedência liminar do pedido;”. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Revisão Contratual, o que faço com amparo legal no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido das partes, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039074-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIDADE VERDE RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

RAIMUNDO PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1039074-74.2019.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REQUERIDO: CIDADE VERDE RESTAURANTE 

E MARMITARIA LTDA - ME, RAIMUNDO PINHEIRO DOS SANTOS Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com liminar cumprida aos 

11/12/2019 (ID. 27337368 – pág. 01), sem a citação dos Requeridos 

naquela oportunidade (ID. 27337366 – pág. 01). Posteriormente, a 

Instituição Financeira apresentou minuta de acordo entabulado entre as 

partes, por meio do qual os Réu concordavam com a venda do bem, 

requerendo sua homologação e consequente extinção do feito (ID. 

27991521). É o relatório. Decido. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

I do NCPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - 

as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido;”. Ante a concordância dos Requeridos 

com os termos do acordo, HOMOLOGO-O e JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, o que faço com amparo legal no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de 

baixa de restrição judicial via Renajud, em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. Destarte, intimo a Instituição 

Financeira para em 15 dias depositar o valor referente às diligências 

complementares efetuadas e descritas na certidão de ID: 27337366 – pág. 

01. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para adotar as 

medidas cabíveis para recebimento de seu crédito. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038420-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RAMOS DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TELLES DE CARVALHO OAB - MT11461-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1038420-58.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: AYMORE 

EXECUTADO: RICARDO RAMOS DE FREITAS Vistos etc... Tratam-se os 

autos de Ação de Busca e Apreensão em fase de cumprimento de 

sentença no que tange aos honorários advocatícios ajuizada por Ricardo 

Neves Costa, Flávio Neves Costa e Raphael Neves Costa em face de 

Ricardo Ramos de Freitas. A sentença de Id. 18491721 foi exarada nos 

seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE esta Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em face de RICARDO RAMOS DE FEITAS, ante o 

reconhecimento da parte ré quanto à procedência do pedido, declarando 

quitado o contrato, competindo a autora a desoneração do bem. Condeno 

o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor atualizado da causa”. Por meio da petição de Id. 

19160181 os credores requereram o cumprimento de sentença, sendo o 

devedor intimado por meio da certidão de Id. 20303714 em 22/05/2019 

para proceder ao pagamento da condenação. Na petição de Id. 24626207 

o exequente pugnou pela penhora on line nas contas bancárias do 

devedor, porém, por meio da petição de Id. 29153758 o devedor anuncia o 

pagamento dos honorários sucumbenciais, que ocorreu em 06/06/2019 

conforme se vê no extrato SisconDj (em anexo). Assim, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta ação, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Com efeito, segue alvará em favor da instituição 

financeira, bem como dos causídicos credores, conforme dados 

bancários indicados na petição de Id. 12383711 e poderes de Id. 

11229445, salientando que apesar do teor da decisão de Id. 1963563 o 

montante inerente à purgação da mora não foi liberado em favor da 

instituição financeira na oportunidade, em face do cancelamento do alvará, 

conforme cópia que segue. Banco do Brasil; Agência nº 5990-0; Conta 

corrente nº 168-6; Titularidade de Advocacia HCosta, CNPJ: 

05.474.236/0001-83, Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024698-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ARAUJO MOREIRA FILHO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO PAULO DE SOUZA OAB - MT0012443A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024698-83.2019.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: EDUARDO 

ARAUJO MOREIRA FILHO - ME Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

com Pedido de Liminar fundada no Dec.-Lei 911/69, visando a apreensão 

do veículo CHEVROLET PRISMA, Placas OQH-9620, conforme descrito na 

inicial de ID. 20767562, diante de a constituição em mora da Requerida 

quanto ao contrato de financiamento celebrado com cláusula de alienação 

fiduciária e, ao final, a procedência da ação, com a consolidação em 

definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação do Réu, em 

custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor atualizado de 

R$ 8.358,22 (ID. 26566190) por meio da petição de ID. 26566189 e acostou 

documentos para instruir a peça vestibular. A liminar foi deferida na 

decisão de ID. 22671362, e devidamente cumprida conforme auto de 

busca, apreensão e citação de ID. 26625470 com citação do Requerido na 

mesma oportunidade. Na petição de ID. 21612652 compareceu aos autos o 

Devedor informando a purgação da mora, comprovando o mesmo por meio 

da juntada do comprovante de depósito judicial de ID. 21612664. Na 

decisão de ID. 26811962 foi determinada a restituição do veículo ao 

requerido, bem como houve a intimação da instituição financeira para 

esclarecer a divergência entre o valor dado à causa, o valor apresentado 

na planilha atualizada de ID. 26566190 e o número de parcelas constantes 

no contrato. A instituição financeira prestou os esclarecimentos por meio 

da petição de ID. 27039777, e o veículo fora restituído conforme certidão 

de ID. 27107385. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta 

em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no 
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art. 355, incisos I e II, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada com amparo legal no 

Decreto-Lei 911/69, na qual visa a autora a apreensão do veículo descrito 

na inicial, ante a mora da parte ré e o gravame de alienação fiduciária 

disposto em contrato de financiamento. Observo que a requerente deu à 

causa o valor de R$ 8.358,22, o qual foi depositado pela devedora. O 

veículo descrito na inicial foi apreendido em 26 de novembro de 2017 (ID. 

26625470), e em 03 de dezembro de 2019 a requerida depositou o valor 

pleiteado pelo Banco (ID. 21721601). Deste modo, diante de a purgação da 

mora, tenho que houve seu reconhecimento quanto à procedência do 

pedido, devendo o feito ser extinto. Isso porque, ao consignar nos autos a 

integralidade do débito pendente, no valor anunciado pelo autor na peça 

vestibular, a requerida admitiu como verdadeira a existência do débito 

vencido e não pago à instituição financeira. Como consequência, a 

solução é extinção do processo com resolução de mérito, nos termos art. 

487, inciso I, do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM GRAU DE RECURSO PELO RÉU DA 

AÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO – PRELIMINAR 

REJEITADA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI 911/69 – 

QUITAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA – RECONHECIMNTO DO 

PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. (...). Em conformidade com o disposto no § 2º, do artigo 3º, 

do Decreto-lei 911/69, com a redação dada pela lei 10.931/04, o 

PAGAMENTO da integralidade da dívida poderá ser efetuado pelo devedor 

no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar. Tal PAGAMENTO 

equivale ao reconhecimento de procedência do pedido, nos exatos termos 

do artigo 269, II, do CPC”. (TJMG AP 1.0479.05.100597-9/001 – Rel. Des. 

Sebastião Pereira de Souza). “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO 

- PURGAÇÃO DA MORA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO - RECONHECIMENTO PEDIDO - DISPOSITIVO ALTERADO - 

RECURSO PROVIDO. - Na ação de busca e apreensão, a purga da mora 

equivale ao reconhecimento do pedido inicial e gera a extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, II, do Código de 

Processo Civil, impondo-se correção do dispositivo da sentença que 

extinguiu o feito sem resolução de mérito.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0433.13.026084-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª 

CÂMARA CÍVEL) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - PURGA DA MORA - PAGAMENTO 

DAS PARCELAS VENCIDAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO Com o pagamento das prestações vencidas 

ocorre a purga da mora, levando á extinção do processo, com resolução 

do mérito, em virtude do reconhecimento do pedido". (Apelação Cível 

1.0024.12.139867-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2014, publicação da súmula em 

31/01/2014) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

amparo legal no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE esta 

Ação de Busca e Apreensão, com o reconhecimento da ré quanto à 

procedência do pedido, declarando quitado o contrato, competindo à 

autora a desoneração do bem e retirada das anotações restritivas de 

crédito. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 

atualizado. Ato contínuo segue alvará em favor da instituição financeira, 

conforme dados bancários indicados na petição de ID. 27015349 (Banco 

Bradesco - 237; Agência nº 3392, Conta Corrente nº 63100-00, CNPJ nº 

59.395.061/0001-48). Após o trânsito em julgado, em não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de março de 2020. Dr. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033470-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIA AZEVEDO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1033470-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ZENIA AZEVEDO 

CORREA REU: BANCO PAN Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação 

Revisional. Verifica-se dos autos que as partes entabularam acordo para 

quitação integral do contrato, pugnando pela homologação de seus termos 

e consequente extinção do feito. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

IV do NCPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - 

as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido;”. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

de vontades de ID. 28125746 e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação 

Revisional, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil. Em observação aos itens 4.1 e 9 do acordo 

firmado entre as partes, intimo o banco para indicar seus dados bancários 

para levantamento do montante, no prazo de 15 dias. Após o trânsito em 

julgado, e não havendo petições a serem analisadas, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039421-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1039421-10.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: MARCO AURELIO CARVALHO DA SILVA Faço 

constar que, em diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta 

assessoria verificou que as custas e taxas processuais foram 

devidamente recolhidas. Vistos, etc. Vislumbro dos autos que as partes 

entabularam acordo, requerendo sua homologação e consequente 

extinção do feito (ID. 26323245) Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, I 

do NCPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - 

as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido;”. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo 

de vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de expedição de ofício 

ao DETRAN-MT para que proceda a baixa da restrição judicial, via sistema 

Renajud, em face da inexistência de determinação judicial nesse sentido. 

Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014281-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES CORREA MARQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014281-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: LEONARDO 
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MENDES CORREA MARQUES Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, indicando o Requerido o local onde o bem poderia ser 

encontrado (ID. 24319689) acarretando no cumprimento da liminar aos 

30/10/2019 (ID. 25302482 – pág. 01). Posteriormente, a Instituição 

Financeira apresentou minuta de acordo entabulado entre as partes, por 

meio do qual o Réu entrega o bem amigavelmente quitando o contrato 

objeto da lide, requerendo sua homologação e consequente extinção do 

feito (ID. 25715829). É o relatório. Decido. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de 

acordo ou de improcedência liminar do pedido;”. Ante a concordância do 

Requerido com os termos do acordo, HOMOLOGO-O e JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, o que faço com amparo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Indefiro o 

pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT para que proceda a baixa 

da restrição judicial, via sistema Renajud, em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053796-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOBIAS HUGUENEY FRANCO LOBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada para acostar nos autos, Procuração legível, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000622-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO FREIRE PUFAL (REU)

SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - 

ME (REU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre o decurso de prazo de dilação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014812-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO BELARMINO JACO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora efetuar o recolhimento da 

guia referente à distribuição da Carta Precatória para remessa eletrônica, 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018350-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES FERREIRA PIRES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMIS LESSA DA SILVA OAB - MT15355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018350-49.2019.8.11.0041. EXECUTADO: JHONES FERREIRA 

PIRES EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, 

etc. Aguarda-se o decurso de prazo do id. 30353388. Somente após, 

decorrido o prazo para as partes manifestarem sobre o detalhamento de 

bloqueio de valores, me venham conclusos os autos. Cumpra-se. CUIABÁ, 

18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020742-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020742-30.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO GMAC S.A. 

EXECUTADO: WILSON RODRIGUES LEITE Vistos, etc. Até o presente 

momento o executado não foi citado da presente ação. Portanto, o pedido 

de bloqueio de valores (id. 30447784), somente será analisado, quando 

efetivada a citação e decorrido o prazo para resposta e pagamento do 

débito da inicial. Desta forma deverá a parte exequente providenciar a 

citação do executado, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020862-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA - ME (REU)

JUSCELINA FRANCA NETA (REU)

THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR (REU)

KLEBIO LOURENCO DE LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

JESSYCA NAGANO BEZERRA OAB - MT17185/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020862-10.2016.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA - ME, JUSCELINA 

FRANCA NETA, THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR, KLEBIO 

LOURENCO DE LIMA Vistos, etc. Com o trânsito em julgado, certifique-se 

sobre pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC e 

cumprimento da obrigação. Em caso positivo diga o autor. Ao contrário, 

Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de dez por 

cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do 
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débito. Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser atualizado o 

débito da inicial, com as verbas acima, acrescentando honorários fixados, 

custas e despesas processuais. Havendo apresentação de impugnação 

da execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de 

alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre 

apresentação de planilha devida com a especificação do valor que 

entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020412-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER DOS SANTOS MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020412-96.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE 

MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS 

EXECUTADO: KLEBER DOS SANTOS MAGALHAES Vistos, etc. Expeça-se 

Mandado de Penhora, como postulado pelo exequente. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026796-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI FERNANDES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002167-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002167-66.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA Vistos, etc. 

Proceda-se com retificação do polo ativo da ação, em face da 

Incorporação da integralidade da sociedade Banco Bradesco Cartões, 

anunciada no id. 30415517 e documento comprobatório contido no id. 

30415520. Expeça-se carta de citação nos endereços declinados. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026014-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO BATISTA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

LUCINEIDE BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026014-68.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: JULIO BATISTA DA SILVA - ME, LUCINEIDE BATISTA DA 

SILVA Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação para o 

autor dar prosseguimento ao feito. Nada sendo requerido, retornem ao 

arquivo. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004378-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONISIA NETTO NUNES BARROSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004378-75.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: LEONISIA NETTO NUNES BARROSO Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar impulso processual no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão 

analisados pedidos repetidos já analisados. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020242-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020242-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: ROBERTO DE SOUZA BRANDAO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora, para indicar a correta localização do bem ou 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027500-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTON SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027500-54.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

SA REQUERIDO: VAILTON SILVA SANTOS Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora, para indicar a correta localização do bem ou postular pela 
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conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1051790-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1051790-36.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: VALDINEI 

MARQUES FERREIRA Vistos, etc. Intime-se a parte autora, para indicar a 

correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023018-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023018-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora, para indicar a correta localização do bem ou 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039916-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1039916-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN 

REQUERIDO: NILTON DOS SANTOS FERREIRA Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora, para indicar a correta localização do bem ou postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035049-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCEMILSON DIAS DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035049-18.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

JUCEMILSON DIAS DE BARROS Vistos, etc. Intime-se a parte autora, para 

indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação 

em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022472-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON ALECXANDE ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022472-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JEFFERSON 

ALECXANDE ARAUJO DA SILVA Vistos, etc. Intime-se a parte autora, 

para indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da 

ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052517-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MORENO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1052517-92.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUCAS MORENO ALVES 

Vistos, etc. O requerido foi localizado, portanto, deverá o autor cumprir 

determinação dos autos no prazo legal. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058464-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VILSON ANTUNES FERRAZ (EXECUTADO)

VILSON ANTUNES FERRAZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1058464-30.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: VILSON ANTUNES FERRAZ - ME, VILSON ANTUNES 

FERRAZ Vistos, etc. Oficie-se como postulado na busca de endereço pelo 

Infojud, após diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025156-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 

CREDITAS AUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLYSON DA SILVA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025156-03.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO 

EXECUTADO: MARLYSON DA SILVA RAMOS Vistos, etc. Até o presente 

momento o executado não foi citado da presente ação. Portanto, os 

pedidos formulados no id. 30402877, somente serão analisados, quando 

efetivada a citação e decorrido o prazo para resposta e pagamento do 

débito. Decorrido o prazo de citação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028810-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. DE SOUZA FORTALEZA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028810-32.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: A. M. DE SOUZA FORTALEZA - ME, ANTONIO MARINHO DE 

SOUSA FORTALEZA Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, 

devendo o autor providenciar a citação da parte executada no prazo legal 

e após, analisarei pedido de bloqueio de valores. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020483-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre as respostas de ofícios 

acostados aos autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039526-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO COURY (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1039526-84.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: RENATO COURY Vistos, etc. Oficie-se como postulado, após 

diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0030139-77.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMY BRITO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO COLETA DE ALMEIDA OAB - MT13554-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0030139-77.2010.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

JOSEMY BRITO DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO 

DAYCOVAL S/A Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos, 

neste juízo e o requerido para adequar o contrato e comprovar o 

pagamento voluntário da condenação como postulada, nos termos dos 

julgados proferidos nos autos, no prazo legal. Havendo manifestação, diga 

o autor. Ao contrário, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0016992-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE CONTE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DELGADO CHIARADIA OAB - SP177650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0016992-71.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: VICENTE CONTE 

NETO EXECUTADO: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN Vistos, 

etc. Certifique-se sobre existência de recebimento de recurso em efeito 

suspensivo. Após, diga o credor e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060636-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO RIBEIRO DAMACENO (REU)
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060636-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: RONALDO RIBEIRO DAMACENO Vistos, etc. Oficie-se como 

postulado, após diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006036-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CARDOSO SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006036-71.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: REGINALDO CARDOSO SIQUEIRA Vistos etc. Os 

pedidos formulados pela parte autora, “b” suspensão da CNH; apreensão 

do Passaporte; cancelamento ou suspensão do Cartão de Crédito e 

bloqueio de serviços de telefonia/internet restam prejudicados, pois viola 

direito de ir e vir da parte executada, e que, em nada ajudará para o 

pagamento de dívida. Quanto ao pedido do item “a” Serasajud, cabe à 

própria Instituição Financeira proceder com a restrição pretendida. Desta 

forma, deverá a parte autora indicar bens passíveis de penhora. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0037022-16.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA ANA DE ARRUDA ACOSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0037022-16.2005.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: GONCALINA ANA DE ARRUDA ACOSTA Vistos, etc. Em 

face da anuência do credor proceda-se liberação do bloqueio on line. 

Certifique-se sobre a regularização da procuração. Caso positivo, 

dispensa-se a Curadoria Especial como já determinado. Ao contrário, 

permanece a referida nos autos. Em seguida, intime-se o requerido 

através do seu advogado constituído, nos autos, para indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de multa de 5% sobre o valor da causa 

nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC. Em qualquer dos casos 

diga o credor e após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033787-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUERRERO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

PATRIMONIAL RIBEIRO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PALOMA SOARES LAGO OAB - MT37223-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0033787-89.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: GUERRERO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP, 

PATRIMONIAL RIBEIRO LTDA Vistos etc. Os pedidos formulados pela parte 

autora, “a” para apreensão da CNH e do Passaporte, bem como, “b” 

suspensão de cartão de crédito, resta prejudicado, pois viola direito de ir e 

vir da parte executada, e que, em nada ajudará para o pagamento de 

dívida. Quanto ao pedido do item “d” Serasajud, cabe à própria Instituição 

Financeira proceder com a restrição pretendida. Desta forma, deverá a 

parte autora indicar bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060636-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO RIBEIRO DAMACENO (REU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012754-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PEREIRA FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012754-50.2020.8.11.0041. AUTOR(A): CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REU: ELIANE PEREIRA 

FERNANDES Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em 

quinze dias, constando todas às advertências previstas no artigo 700 e 

seguintes do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 5%(cinco por 

cento) da causa. Consigne-se no mandado que caso haja pronto 

pagamento, estará isento de custas. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002389-71.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA MASSAE HATA VIVEIROS (EXECUTADO)

VICENTE HATA (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada da expedição da certidão para fins de 
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averbação da penhora para as devidas providências, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058464-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTUNES FERRAZ (EXECUTADO)

VILSON ANTUNES FERRAZ - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039526-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO COURY (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003253-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA ANDRADE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora comparecer à agencia para o saque dos valores 

disponibilizados e comprovar nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021665-15.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FAGHNER MARQUES CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora indicar endereço para cumprimento do mandado 

necessário, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020412-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER DOS SANTOS MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023801-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023801-60.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TAMARA 

NATALI CALDAS DE AQUINO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR 

CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de novembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046299-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON BATISTA DA GUIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055412-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA BARROS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030875-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002776-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINHEIRO COELHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 
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contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003439-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY ANDERSON CORREA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora tomar ciência da certidão de id 30487756 e 

providenciar a vinculação das custas iniciais ao número único do 

processo, junto à Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053281-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE LISS MARQUES MARTINS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014840-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILIPE BRUNO DOS SANTOS OAB - MT17327-O (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012922-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MAGRO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012844-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CATARINA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora regularizar o recolhimento da guia de distribuição da 

ação e sua vinculação ao número único do processo, no prazo de 15 dais, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023801-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 3 8 0 1 - 6 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TAMARA 

NATALI CALDAS DE AQUINO Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

tempestividade do recurso de apelação, que é processado no efeito 

suspensivo. Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. Após, 

remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008759-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIDA RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008759-29.2020.8.11.0041. AUTOR(A): AIDA RAMOS DA SILVA REU: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de gratuita provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. Cumpra-se mandado de citação. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013705-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013705-49.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BMW FINANCEIRA S.A - 
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CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. EXECUTADO: FRANCISCO 

GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO Vistos, etc. Anota-se os advogados 

subscritores de id. 30422759, no polo ativo do feito. Defiro a dilação por 

dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0019427-57.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLASTIBRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

PAULA CARIOCA GAMBI VASCONCELOS (EXECUTADO)

CELSO LUIZ DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0019427-57.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: PLASTIBRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA - 

EPP, PAULA CARIOCA GAMBI VASCONCELOS, CELSO LUIZ DE 

VASCONCELOS Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem 

prorrogação. Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003032-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

VITA COMERCIALIZADORA DE DIREITOS LTDA (REU)

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003032-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): JULIO CESAR RIBEIRO REU: VITA 

COMERCIALIZADORA DE DIREITOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA, REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de gratuita provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais, no mesmo prazo deverá acostar o contrato anunciado na inicial e 

todos os documentos que originaram o referido. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011501-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GEON DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 1 5 0 1 - 2 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAFAEL GEON 

DE SOUSA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento 

da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012873-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO. Processo: 

1012873-11.2020.8.11.0041. AUTOR: WALTER RODRIGUES DA SILVA 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando 

que a parte requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há 

como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a 

parte autora para no prazo de quinze dias, proceder ao recolhimento da 

guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1012844-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CATARINA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012844-58.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ANA CATARINA DE SOUZA SILVA Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012869-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA BERNARDINA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012869-71.2020.8.11.0041 AUTOR: MAIRA BERNARDINA DA CRUZ REU: 

BANCO PAN Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há como 

considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, proceder ao recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de 

extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012922-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MAGRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012922-52.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: GILBERTO MAGRO Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012947-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DE SOUZA MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012947-65.2020.8.11.0041. AUTOR(A): CLEUZA DE SOUZA MENESES 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Defiro Justiça Gratuita. Anote-se. 

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de gratuita provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais, no mesmo prazo deverá acostar o contrato anunciado na inicial e 
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todos os documentos que originaram o referido. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058430-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES DE BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1058430-55.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOAO PAULO RODRIGUES DE BRITO 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, não 

havendo impugnação da parte requerida, Julgo por Resolução de Mérito a 

ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida 

nos autos. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059162-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVAL FELIX DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1059162-36.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: LORIVAL FELIX DE MELO Vistos, 

etc. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Custas conforme acordado entre as 

partes. Proceda-se o desbloqueio de valores penhorados. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0018632-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DA PENHA CORREA (EXEQUENTE)

RITA LUCIA DE CAMPOS PENHA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

NYT COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARIA CANDIDA SILVA CAMARGO (EXECUTADO)

MARIANA SILVA CAMARGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

MARIANA SILVA CAMARGO OAB - MT18290-O (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA AMARAL EVANGELISTA OAB - MT18290-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0018632-41.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ARNALDO DA PENHA 

CORREA, RITA LUCIA DE CAMPOS PENHA CORREA EXECUTADO: BANCO 

DO BRASIL SA, NYT COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - 

ME, MARIA CANDIDA SILVA CAMARGO, MARIANA SILVA CAMARGO 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Embargos de Terceiro em fase de 

cumprimento de sentença movido pelo exequente Arnaldo da Penha 

Correa e Rita Lucia de Campos Penha Correa na qual foi acolhida para 

tornar se efeito qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel de 

matrícula nº 13.1777 e condenado o executado Banco do Brasil S/A ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor da causa atualizado (id. 21931247 – pag.81 a 83). 

Inconformado foi interposto Recurso de Apelação no qual foi desprovido 

conforme acórdão de id. 27987127 e provido os embargos de declaração 

opostos para majoração de 12% sobre valor da causa em desfavor do 

Banco, devidamente transitado em julgado no id. 27999041. O exequente 

deu início ao cumprimento de sentença (id. 28425550) e foi apurado o 

valor atualizado da sucumbência em R$ 38.367,61 (trinta e oito mil 

trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos). O 

executado não realizou o pagamento voluntário da condenação conforme 

certidão de 17/02/2020 - id. 29305684. Entretanto a parte requerida 

apresenta depositando valor a título de garantia do juízo em 18.02.2020. A 

executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no id. 

29412611 e afirmou o depósito do valor da condenação datado de 

05/02/2020 no valor integral da execução. Sustentou excesso de 

execução uma vez que a atualização do valor da causa foram aplicados 

juros de mora desde a data do ajuizamento, quanto devem incidir apenas a 

partir da intimação para o pagamento que ocorreu em 01/02/2019, sendo o 

valor correto o montante de R$ 29.089,12 (vinte e nove mil oitenta e nove 

reais e doze centavos). O exequente no de id. 29590145 requereu a 

expedição do alvará do valor incontroverso, e aduziu que o valor da 

causa deve ser atualizado a partir do ajuizamento da ação, conforme 

sentença prolatada e que não foi inserido no cálculo da executada os 

valores referentes as custas e despesas processuais no valor total de R$ 

4.6000,00 (quatro mil e seiscentos reais). Analisando os autos, conforme 

os julgados o executado foi condenado ao pagamento nas custas e 

despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que 

arbitro em 12% (doze por cento) da causa, devidamente atualizada a partir 

do ajuizamento da ação. Ressalte-se que no cálculo apresentado pelo 

requerido não foi incluído o valor das custas e despesas processuais. 

Assim, não prevalece o valor indicado pelo requerido como devido. Por 

outro lado, sobre os juros de mora aplicado na verba sucumbencial, o 

termo inicial se dá desde o transito em julgado dos autos e não do 

ajuizamento da ação. Nesses termos: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ART. 535 DO CPC. OFENSA. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I. O termo inicial 

dos juros moratórios em execução de honorários advocatícios é a data do 

trânsito em julgado da causa e não a data de interposição do recurso 

especial; II. Embora rejeitando os embargos de declaração, o acórdão 

recorrido examinou, motivadamente, todas as questões pertinentes, logo, 

não há que se falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 06/11/2009) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO 

EM JULGADO MATERIAL DA DECISÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

(AgRg no AREsp 142.421/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 

25/02/2014) Assim, deverá ser corrigido o valor da causa, das custas e 

despesas processuais desde o ajuizamento da ação. Do montante 

encontrado referente a atualização do valor da causa, deverá inserir juros 

moratórios a partir do transito em julgado para se apurar o valor dos 

horários de sucumbência. Diante do exposto e considerando o que mais 
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consta dos autos ACOLHO EM PARTE a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, para aplicar os juros de mora a partir do transito em julgado da 

ação. Não inclua no cálculo as verbas fixadas quando determinado o 

cumprimento da sentença, considerando que o depósito do requerido foi 

anterior. Atualize-se o débito como acima indicado. Após, digam as partes 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037405-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037405-83.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANGELA RITA 

CHRISTOFOLO DE MELLO REU: BANCO BMG S.A, BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Angela Rita Christofolo de Mello, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação de 

Nulidade de Contrato Bancário C/C Repetição de Indébito e Indenização por 

Danos Morais contra Banco BMG S/A e BANCO BMG Itaú Consignado. 

Preliminarmente requereu a concessão da gratuidade da justiça e 

manifestou-se o seu desinteresse na designação de audiência de 

conciliação. Alegou, em suma, que pretende a revisão de 02 (dois) 

contratos de empréstimos consignados, realizados em 25/03/2011 e 

09/05/2011 que os contratos somente foram obtidos judicialmente, após o 

ajuizamento de ação de produção antecipada de provas (autos n.º 

0041818 - 39.2018.8.16.0014), em 26/11/2018 (data que o último contrato 

foi juntado aos autos. Arguiu a não ocorrência de prescrição visto que 

somente teve ciência inequívoca do ato lesivo ao constatar as 

irregularidades após a obter a cópia dos contratos, ocorrida em 

26/11/2018. No mérito, requereu a revisão dos contratos de n.º 

219224167 e nº 219135508 a fim de ter restituído em valores cobrados 

indevidamente com “tarifa de confecção de cadastro” cobrados no valor 

de R$ 100,00 (cem reais) cada um. Afirmou que sua cobrança somente 

pode ser realizada uma vez, no início da relação processual e a 

requerente realiza empréstimo com o requerido desde 2009. Requereu a 

inversão do ônus da prova. Postulou pela nulidade das cláusulas 

abusivas, bem como a repetição dos valores cobrados indevidamente 

dispõem os arts. 51, §1º, I, II e III do CDC, 186 e 940 do CC e art. 42 do 

CDC. Rogou pela procedência da ação. Juntou documentos de id. 

22955639/22955909. A justiça gratuita foi indeferida conforme decisão de 

id. 22972145. Inconformada a requerente interpôs Recurso de Agravo de 

Instrumento no qual foi dado provimento para conceder a gratuidade 

processual conforme acórdão de id. 23538854, que foi anotado nos autos. 

O requerido Banco BMG S/A apresentou contestação de id. 24268562 no 

qual fez uma síntese da inicial. Sustentou que os contratos firmados são 

fruto da livre iniciativa e que não contém nenhuma irregularidade e que 

todos os termos foram anuídos pela requerente. No mérito, discorreu 

sobre a validade do contrato e que as cláusulas principais do contrato, 

referentes aos valores, aos encargos financeiros, aos juros, aos prazos, 

à forma de pagamento e às garantias, só são preenchidas após estarem 

de acordo as partes contratantes. Postulou pela prevalência do Principio 

da ”Pacta Sunt Servanda” e a impossibilidade de revisão do contrato. 

Aduziu a legalidade dos juros estipulados contratualmente. Afirmou que de 

acordo com a Resolução nº 2303 de 25.07.96, emitida pelo Conselho 

Monetário Nacional, as Instituições Financeiras estão autorizadas a cobrar 

tarifas por diversos serviços prestados ao cliente, desde que essa 

cobrança seja previamente informada. Asseverou sobre a ausência de 

ilicitude de cobrança de taxas e tarifas. Elucidou sobre a inexistência de 

dano moral ante a ausência de ato ilícito praticado. Rogou pela 

improcedência da ação. Refutou o pedido de inversão dos ônus da prova, 

bem como a restituição em dobro dos valores cobrados referente as 

taxas. Juntou documentos de id. 24268563/ 24268570. A parte autora 

apresentou réplica a contestação do requerido Banco BMG S/A no id. 

25206621, ratificando os termos da inicial. Por sua vez, o requerido Banco 

Itaú Consignado acostou documentos de id. 24445462 e contestação no 

id. 25251389 e arguiu a prescrição trienal para o pedido de repetição de 

taxas e tarifas bancárias. No mérito, destacou-se sobre a regularidade da 

contratação e afirmou que é pacífico o entendimento do STJ quanto a 

legitimidade da cobrança de tarifas expressamente admitidas pela 

regulamentação bancária e acordada entre as partes, como no presente 

caso de os acórdãos dos Recursos Especiais 1.251.331-RS e 

1.255.573-RS, julgados, em 24/10/13. Elucidou sobre a inexistência de 

dano material e não cabimento da inversão do ônus da prova. Rogou pela 

improcedência da ação. A requerente apresentou réplica à contestação 

do requerido Banco Itaú Consignado o id. 25699669 e rebateu a tese da 

ocorrência de prescrição visto que o vencimento do contrato de nº 

219224167 teve como último vencimento dia 20/04/2017 e o negócio 

jurídico de nº 219135508 o vencimento foi em 20/06/2017, ratificando as 

teses da inicial. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação de Nulidade 

de Contrato Bancário C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos 

Morais na qual se pretende a declaração de nulidade das cláusulas de 

cobrança da tarifa de cadastro, bem como sua devolução em dobro. Por 

seu turno, os requeridos sustentaram a legalidade da cobrança e o Banco 

Itaú Consignado arguiu a prescrição trienal para devolução das tarifas 

requeridas. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas 

partes, denota que o feito independe de produção de provas em audiência 

ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, 

estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que todos os 

documento necessários estão nos autos para julgamento e a matéria 

questionada é de direito, dispensando dilação probatória. No tocante a 

prejudicial de mérito, a prescrição, merece as seguintes ponderações. 

Requer a parte requerida a aplicação da prescrição de forma genérica, 

rogando pela prescrição trienal para o ressarcimento das tarifas e taxas 

bancárias. Em que pese a prejudicial de mérito arguida, é cediço que o 

contrato de empréstimo consignado é obrigação de trato sucessivo, que 

se prolonga no tempo, mediante prestações periódicas ou reiteradas. Sob 

essa ótica, o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao 

vencimento da última parcela, sujeitando-se a obrigação de trato 

sucessivo à prescrição quinquenal. Podemos perceber, inclusive, que o 

contrato de nº 219135508 (id. 24268567) tem como a data de último 

vencimento o dia 20/06/2017 e o contrato de nº 219224167 (id. 24268568) 

o vencimento da última parcela do empréstimo consignado é em 

20/04/2017. Não havendo falar em prescrição. Rejeito. Podemos perceber 

que em ambos contratos foi realizada a cobrança de Tarifa de Cadastro 

no valor de r$ 100,00 (cem reais) cada. Sobre a tarifa de cadastro, em 

recente decisão no Recurso Especial 1.251.331 – RS ficou decidido que 

permanece válida a referida, quando expressamente tipificada no 

contrato. Assim, como no ato da assinatura do início do relacionamento 

entre as partes houve a pactuação nesse sentido deverá ser mantida a 

referida tarifa e de acordo com a Súmula 566 do STJ. Ou seja, a referida 

tarifa foi cobrada apenas e tão somente no início da relação entre as 

partes, visto que por mais que a parte requerente já era cliente da 

requerida, a cada novo empréstimo a ser realizada a Instituição deve/pode 

realizar pesquisas junto as serviços e proteção de crédito, base de dados 

e outras informações cadastrais para garantir a operação de crédito 

firmada. Uma vez que tratam de contratos de empréstimos diversos, não 

havendo renovações, devidamente pertinente a cobrança da TAC. Quanto 

ao pedido de repetição de indébito, entendo indevido, pois, não houve a 

alteração do contrato e não existe comprovação de pagamento indevido 

ou à maior. Não cabe também, o pedido de reparação civil, considerando 

que a parte autora apesar de questionar no bojo da inicial, não fez parte 

de seu pedido mediato e imediato, restando prejudicado. Ainda que 

houvesse pedido neste sentido, com não acolhimento da pretensão inicial, 

prejudicado restou acolhimento de qualquer outra pretensão. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Nulidade de Contrato Bancário 

C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais NÃO ACOLHO 

o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código 

de Processo Civil, permanecendo os contratos na forma avençada entre 
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as partes. Considerando que a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita, isento-o do pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo. Após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se 

CUIABÁ, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044988-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIPRIANA FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Egrégio TJ/MT, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004966-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA DE AMORIM NETO (EXECUTADO)

DAYANNY DE ALMEIDA FARIA (EXECUTADO)

JOSE CARLOS NETO (EXECUTADO)

M F CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos do despacho de ID. 29435817, intimo o Exequente para 

apresentar cálculo atualizado do débito, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005940-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042863-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA IVANA DELLA BELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057032-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENOR MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027702-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ROFER MARTINS JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

Vistos. Nos termos do art. 3º, § 9º, do Dec. Lei n.º 911/69, determino a 

inclusão da Restrição de Circulação, via RENAJUD, sobre o bem indicado 

na inicial, cujo extrato segue em anexo, pelo que deve a parte Credora se 

manifestar em 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Alex Nunes de Figueiredo 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017404-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTALEZA DE QUEIROZ E FORTALEZA DE QUEIROZ LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

Vistos. Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre 

possíveis bens penhoráveis, via sistema RENAJUD, pelo que, segue o 

demonstrativo com a resposta da consulta, sobre a qual deve a parte 

Credora se manifestar em quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alex 

Nunes de Figueiredo Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017734-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

WENDER MOURA GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

Visto. Manifeste-se a parte Exequente, em 10 (dez) dias, acerca do 

acordo entabulado conforme consta do id. 29925888. Intime-se. Às 

providências legais. Cumpra-se. Alex Nunes de Figueiredo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005898-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENICE FRANCA DE QUEIROZ (REU)

 

Nos termos da portaria 142/2019 procedo a intimação da parte autora para 
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depositar diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias: Art. 1º 

Regulamentar o cumprimento de mandados judiciais em comarca diversa à 

do juízo de origem, quando se tratar de processo eletrônico que tramita no 

sistema PJe, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Art. 

2º Salvo os casos em que a natureza do ato processual exija a 

intervenção do juízo deprecado, os mandados judiciais deverão ser 

expedidos pelo juízo de origem e encaminhados à central de mandados da 

comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, dispensando-se 

distribuição de carta precatória, bem como despacho do juiz da 

comarca-destino. Art. 3º A guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “cumprir diligência 

na: outra comarca” e informar os dados do zoneamento para o devido 

cumprimento. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031198-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SANTOS FERNANDEZ (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040192-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030969-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DAS MANICURES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (REU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002821-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES DE MOURA (REU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021122-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE GOUVEIA ZARAMELLA (REU)

JOSE LUIZ GOUVEA ZARAMELLA (REU)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO DE 05 DIAS MANIFESTAR SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033080-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parta autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010026-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEREO GRANZOTTO (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906912 Nr: 34833-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ITAMAR ROTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ITAMAR ROTHER, Cpf: 

35671343020, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: PROCESSO Nº 34833-50.2014.811.0041 CÓDIGO: 

906912 EXEQUENTE: HSBC FINANCE (BRASIL) S/A – BANCO MÚLTIPLO 

EXECUTADOS(AS): PAULO ITAMAR ROTHER VALOR DA CAUSA: R$ 

81.157,89 O Requerido firmou perante o Requerente Contrato de Abertura 

de Conta e Termo de Opção n. 08790043209, convencionando a utilização 

de limite de crédito. Em tempo, valendo-se do Termo de Opção, o 

Requerido aderiu à linha de Crédito Parcelado nº 8790678753 , vinculada 

ao sobredito contrato, sendo lhe disponibilizada quantia, conforme 

demonstram os extratos de sua movimentação financeira. Ocorre que o 

Requerido não honrou com as suas obrigações de saldar os valores que 

lhe foram creditados, contraindo perante a financeira, uma dívida 

detalhada conforme abaixo: Valor Total do Débito R$ 81.157,89 (oitenta e 

um mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Despacho/Decisão: Diante das tentativas frustradas de citação pessoal 

dos Executados, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro 

o pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. 
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Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser 

demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página 

da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis.Desde já, 

NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que 

tome conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALBERTO 

ALBUES, digitei.

Cuiabá, 17 de março de 2020

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNG

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892055 Nr: 24587-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS LTDA, 

JOSÉ GILBERTO MEDINA DALBEN, JUCILENE MELERO SOARES DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICH DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUCILENE MELERO SOARES DALBEM, 

Cpf: 38440954115, Rg: 05221013, casado(a), empresaria. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A requerida necessitando de capital para implementar 

sua atividade, procurou o Banco do Brasil, para financiar insumos e 

serviços celebrando com o requerente um contrato bancário, entabulada 

Cédula de Crédito Comercial nº 40/00118-0, Atual (15/51312-2), no valor 

de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Ocorre que a requerida, 

utilizando o crédito, não honrou com a data pactuada para pagamento dpo 

crédito rotativo, quedando-se assim, inadimplente com a requerente.

Despacho/Decisão: Vistos.Analisando detidamente os autos, observei que 

houve a citação dos Executados PARAUTO VIDROS E ACESSÓRIOS 

LTDA e JOSÉ GILBERTO MEDINA DALBEM, conforme documento acostado 

em fls. 36.Neste ponto, diante das tentativas frustradas de citação 

pessoal da Executada JUCILENE MELERO SOARES DALBEM, nos termos 

dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora 

Exequente e determino a sua CITAÇÃO POR EDITAL.Expeça-se edital 

contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, 

do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos 

autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação 

(DJE) e certificado o lapso temporal in albis.Desde já, NOMEIO para atuar 

como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do 

CPC.Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PETERSON ALAN 

RODRIGUES SILVA, digitei.

Cuiabá, 17 de março de 2020

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150339 Nr: 31873-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE DECORREU O PRAZO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, SEM 

QUE HOUVESSE O PAGAMENTO, E NEM OPOSIÇÃO DE EMBARGOS, 

PELA REQUERIDA. QUE NESTA DATA, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PARTE AUTORA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1337734 Nr: 17327-22.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CONCEIÇÃO CRUZ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER LUIZ PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:8318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT

 Certifico que somente nesta data faço a juntada do Recurso de apelação 

interposto pelo embargante , tendo em vista que foi equivocadamente 

direcionado para os autos em apenso 829129. Na oportunidade intimo o 

embargado para apresentar contrarrazões

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760939 Nr: 13340-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO MARQUES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIS ALVES PONDE - OAB:13830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Procedo a intimação das partes a manifestarem sobre o novo calculo 

apresentado pelo contador judicial

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1006816-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006816-74.2020.8.11.0041 AUTOR(A): RAIMUNDO DE MATOS REU: 

SABEMI SEGURADORA S.A Vistos. Defiro a AJG. Trata-se de medida 

cautelar de exibição de documentos, baseada no poder geral de cautela 

do juiz, preparatória para apresentação dos documentos relacionados a 

contrato de empréstimo em nome da parte Requerente RAIMUNDO DE 

MATOS, tendo previsão na forma indicada nos artigos 396 e 397 do CPC. 

Houve demonstração de que a parte autora tentou obter 

administrativamente o documento que quer ver exibido. Os argumentos 

vertidos pela Autora demonstram a legitimidade da pretensão, advindo daí 

o fumus boni iuris. No mesmo diapasão, uma vez que o documento 

solicitado, não pode ser sonegado pelo Banco Requerido, pois a Autora 
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tem direito a tomar conhecimento dos fatos ali registrados e a recusa na 

apresentação consubstancia o periculum in mora. Diante disso, defiro a 

liminar pretendida para determinar que o Réu SABEMI SEGURADORA S.A 

apresente em Juízo cópia dos documentos elencados na inicial, na forma 

prevista nos artigos. 396 e 398 do CPC, bem como o boleto de quitação do 

empréstimo mencionado com data razoável para pagamento. Cite-se o 

Requerido para que no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a determinação, 

apresentando os documentos pretendidos ou provando que não os possui 

ou não tem a obrigação legal de apresentá-los, sob pena de presumirmos 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora. Intime-se. 

Expedindo o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010385-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARINIR ESCOBAR BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010385-83.2020.8.11.0041 AUTOR: ARINIR ESCOBAR BUENO REU: 

BANCO BMG S.A Vistos etc. Defiro pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. 

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. No caso é indispensável à resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Além do 

mais, não há sequer perigo de mora uma vez que os pagamentos dos 

empréstimos consignados vêm acontecendo há muito tempo e 

posteriormente, caso comprovado o excesso, haverá a condenação na 

devolução do excedente. Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. 

Cite-se para responder, constando às advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Documento datado e assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito Cuiabá, 18 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010365-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010365-92.2020.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CRISTIANA DE SOUZA NETO Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A em face de CRISTIANA DE 

SOUZA NETO com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010417-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCIO REAME CASADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010417-88.2020.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: TERCIO REAME CASADO Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A em face de TERCIO 

REAME CASADO com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 
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desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010388-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISVELTO NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010388-38.2020.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ELISVELTO NUNES DA SILVA Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade 

do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

AYMORE em face de ELISVELTO NUNES DA SILVA com pedido de liminar 

de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 

911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da 

constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos 

da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o 

réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já 

autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos 

termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para 

obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se 

frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão 

circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante 

convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá 

propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento 

e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o 

caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o 

débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e 

parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. 

Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco 

dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade 

da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização 

do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo 

contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) 

não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não 

decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, 

que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não 

úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no 

art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento 

arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as 

parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, 

no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010495-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINELI CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010495-82.2020.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REQUERIDO: RUDINELI CAMARGO Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE em face de RUDINELI CAMARGO com pedido de 

liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.

-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da 

constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos 

da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o 

réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já 

autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos 

termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para 

obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se 

frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão 

circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante 

convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá 

propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento 

e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o 

caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o 

débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e 

parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. 

Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco 
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dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade 

da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização 

do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo 

contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) 

não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não 

decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, 

que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não 

úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no 

art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento 

arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as 

parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, 

no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010402-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FIGUEIRAS DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010402-22.2020.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: FABIO FIGUEIRAS DE JESUS Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A em face de FABIO 

FIGUEIRAS DE JESUS com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010384-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA ZENIR DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010384-98.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: ANGELA ZENIR DO CARMO Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A em face de ANGELA 

ZENIR DO CARMO com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 
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adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011628-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO GARCIA BELEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011628-62.2020.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: ALEXANDRO GARCIA BELEM Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por ITAU SEGUROS S/A em face de ALEXANDRO 

GARCIA BELEM com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010186-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. D. L. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010186-61.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MAXWELL DYEFFERSON DA LUZ SOUSA Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A em face 

de MAXWELL DYEFFERSON DA LUZ SOUSA com pedido de liminar de 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, 

de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição 

em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte 

autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar 

ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 228 de 994



Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010501-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. M. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010501-89.2020.8.11.0041 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: INGRIDY SILVA 

MACIEL Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das 

custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. 

No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação 

da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para 

efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de INGRIDY SILVA 

MACIEL com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010930-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOES 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010930-56.2020.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOES 

LTDA - ME Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento 

das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do 

processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de 

vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora 

para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

AYMORE em face de PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, 

PUBLICIDADE E PROMOES LTDA - ME com pedido de liminar de apreensão 

de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há 

prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da 

parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, 

mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao 

oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011633-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. U. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA BATISTA OAB - SP257034 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. G. F. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011633-84.2020.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: ISAURA CAMPOS GALVAO FILHA Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ITAU UNIBANCO S/A em face 

de ISAURA CAMPOS GALVAO FILHA com pedido de liminar de apreensão 

de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há 

prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da 

parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, 

mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao 

oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032821-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (EXECUTADO)

DURVAL ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES DELBEM ALMEIDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a autora para que no prazo legal, 

obedecida a suspensão de prazo imposto pela portaria 247/PRES TJMT, 

comprove a distribuição da Carta Precatória expedida ou encartar nos 

autos o comprovante de preparo para distribuição da mesma no juízo 

deprecado, sob pena de desinteresse na realização do feito. É o que me 

cumpre impulsionar.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043005-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO OAB - SP241999 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA SILVA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos quanto ao contido 

na Decisão Judicial de ID 27851992 NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

obedecida a suspensão de prazo imposto pela portaria 247/PRES TJMT , 

sob pena de certificação do decurso de prazo, e imediata conclusão 

ensejando indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012854-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012854-05.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023625-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA RODRIGUES DE AGUIAR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO OAB - MT15833/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE RESTITUIÇÃO Oficial de 

Justiça: OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA Diligência: ID.30465511 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO DE 

TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO n. 1023625-76.2019.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 16.775,89 ESPÉCIE: [Busca e Apreensão]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: CNF - ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS NACIONAL LTDA. Endereço: AVENIDA BADY BASSITT, 

4717, - LADO ÍMPAR, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 

15015-700 POLO PASSIVO: Nome: CELMA RODRIGUES DE AGUIAR 

Endereço: JD MARINGA III, 6, (LOT MARINGÁ II), R DAS VIOLETAS, 
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VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-440 FINALIDADE: PROCEDER À 

RESTITUIÇÃO DO(S) BEM (BENS) ACIMA DESCRITO(S) E 

CARACTERIZADO(S), na conformidade do despacho ao final transcrito e 

documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) como 

parte(s) integrante(s) deste mandado. BEM(BENS) A SER(SEREM) 

RESTITUÍDOS: Veiculo Marca General Motor Modelo Onix 

9BGKL48U0HB162619, Placa PYT 4674, Ano/Modelo 2016/2017, 

RENAVAM 01104317297, Cor Branca, Grupo Cota 30570/108 À PARTE 

REQUERIDA NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, tendo em vista 

que a Sra Oficiala: MAISA RIBEIRO DE ASSIS não certificou o local onde 

se encontra o bem apena informou a entrega ao fiel depositário Sr JOSÉ 

ALBERTO AGUIAR DECISÃO: Vistos etc.I – Compulsando os autos verifico 

que foi deferida a liminar de busca e apreensão, ID 20591979. II – A 

requerida compareceu espontaneamente na petição de ID 28620859, 

postulando pela purgação da mora, quitando integralmente o contrato. Com 

base na decisão proferida no REsp 1.418.593 MS, em que versa o 

Superior Tribunal de Justiça acerca do entendimento da necessidade de 

pagamento da integralidade do valor apresentado pelo credor na inicial, ou 

seja, no valor dado à causa, sob pena de consolidação da propriedade do 

bem móvel objeto de alienação fiduciária, defiro pedido de purgação da 

mora postulado pela requerida, contido na petição junto ao ID 28620859. III 

– Diante da comprovação do pagamento do valor dado à causa, conforme 

comprovante de pagamento de guia acostado, constante do ID 28620859 – 

págs. 04/05, determino a restituição imediata do veículo à requerida. E para 

tanto, expeça-se mandado de restituição do veículo. Ressalto que fica 

desde já autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de 

plantão. IV – Intime-se a requerida para providenciar o recolhimento do 

depósito da diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias. V – Intime-se o 

requerente para que se manifeste sobre o valor depositado, no prazo de 

10 (dez) dias. VI – Diante do depósito constante nestes autos junto ao ID 

28620859, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder 

Judiciário de Mato Grosso requisitando a transferência dos valores aqui 

depositados aos autos sob n. 1001611-21.2019.8.11.0002 que tramita 

perante a Vara Especialidade em Direito Bancário da Comarca de Várzea 

Grande/MT, devendo a Sra. Gestora encaminhar uma cópia do 

comprovante de depósito judicial, no prazo de 02 (dois) dias.VII – Após, 

cumpridos os itens anteriores com êxito, devolva-se à Comarca de 

Origem, mediante a adoção das formalidades legais.Às providências. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037557-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, obedecida a suspensão de prazo imposto pela portaria 

247/PRES TJMT, sob pena de certificação do decurso de prazo e 

conclusão dos autos ensejando indeferimento da inicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021940-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE JESUS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT6120-O (ADVOGADO(A))

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SOFISA SA (REU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS OAB - SP77563 (ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a juntada de documentos encartada aos autos, em 

obediência ao princípio do contraditório, impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias; devendo os autos , após o 

referido prazo, serem conclusos com ou sem manifestação. É o que me 

cumpre impulsionar

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021940-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE JESUS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT6120-O (ADVOGADO(A))

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SOFISA SA (REU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS OAB - SP77563 (ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista o recebimento dos Embargos de declaração e seu 

acolhimento ensejando a modificação do contido na sentença proferida, 

impulsiono os autos para intimar as partes apelantes para RATIFICAREM 

AS APELAÇÕES e/ou apresentar nova apelação no prazo legal, sob pena 

de convalidar o recurso anteriormente interposto, após o prazo com ou 

sem manifestação do apelante intime-se o apelado para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal, obedecida 

a suspensão de prazo imposto pela portaria 247/PRES TJMT.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012938-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012938-06.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003949-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO OAB - SP241999 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazo imposto pela 

portaria 247/PRES TJMT, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1017789-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a determinação judicial na qual disponibiliza os 

documentos à parte requerente em se tratando de autos distribuídos via 

Sistema PJE, impulsiono os autos para intimar a autora para manifestar nos 

autos requerendo o que de direito, no prazo legal obedecida a suspensão 

de prazo imposto pela portaria 247/PRES TJMT, sob pena de arquivamento 

dos autos no estado em que se encontra..

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024469-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINHO BISPO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso 

de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A . CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020. RENE PEREIRA 

MACEDO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1041768-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MENDES NOGUEIRA - ME (EMBARGANTE)

VALDIR MENDES NOGUEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a impugnação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/EMBARGANTE se manifestar sobre a impugnação juntada nos 

presentes autos, dentro do prazo legal.obedecida a suspensão de prazo 

imposto pela portaria 247/PRES TJMT,

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059264-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASHA ESTEVAM DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para cumprir o item III da Decisão Judicial de ID 

28812602 NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, obedecida a suspensão de 

prazo imposto pela portaria 247/PRES TJMT, sob pena de certificação do 

decurso de prazo e conclusão dos autos ensejando indeferimento da 

inicial

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004535-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANILSON DE LIMA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para cumprir o item II da Decisão Judicial de ID 

28818897 NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, obedecida a suspensão de 

prazo imposto pela portaria 247/PRES TJMT, sob pena de certificação do 

decurso de prazo e conclusão dos autos ensejando indeferimento da 

inicial

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017023-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE ASSIS CHERMONT (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, obedecida a suspensão de prazo imposto pela portaria 

247/PRES TJMT, sob pena de certificação do decurso de prazo e 

conclusão dos autos ensejando indeferimento da inicial

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 232 de 994



Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039308-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO MARTINIANO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, obedecida a suspensão de prazo imposto pela Portaria 

247/PRES TJMT, sob pena de certificação do decurso de prazo e 

conclusão dos autos ensejando indeferimento da inicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046437-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente ante ao comparecimento espontâneo.da 

parte requerida Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora se 

manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, dentro do 

prazo legal, obedecida a suspensão de prazos imposto pela portaria 

247/PRES TJMT.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 881131 Nr: 17491-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JOZAIRA RITA SEIXAS 

GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIFORMAS COMERCIO DE MODA LTDA- 

ME, JAMIL SALAH AYOUB, ROSELI BONATTO CELANT, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - 

OAB:6948/MT, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:OAB/MT 18099, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOZAIRA RITA SEIXAS 

GUEDES - OAB:6948/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos etc.I – (...) Defiro o pedido do banco de fl. 447 e concedo-lhe vista 

dos autos, pelo prazo legal, mediante carga.II – Após, intime-se o 

exequente para dar andamento ao feito (...) III – No tocante aos honorários 

advocatícios de sucumbência, devidos pelo banco em favor da patrona 

dos executados, Dra. Jozaira Rita Seixas Guedes (...) Assim, expeça-se 

alvará do montante depositado junto à Conta Única (...) em favor da douta 

exequente, na forma indicada à fl. 444, com os rendimentos parciais 

creditados no período.IV – Considerando os argumentos da patrona 

exequente de que existe saldo remanescente a ser pago pelo banco (...) 

defiro o pedido de penhora online constante da petição de fls. 444 da 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado, R$ 77.972,34 (setenta e sete mil 

novecentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

banco executado (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de 

Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se o banco executado, 

dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º 

do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1331502 Nr: 15932-92.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTES os presentes embargos 

promovidos por Banco Toyota do Brasil S/A em face de HSBC Bank Brasil 

S/A – Banco Múltiplo, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.De consequência, torno definitiva a decisão liminar de fls. 

163, que determinou a baixa da restrição realizada junto ao prontuário do 

veículo marca NISSAN, SENTRA 2.0, FLEX FUEL 16V, placa KAT-4803, 

renavam 958406162, chassi 3N1AB61D48L619091, no sistema renajud, 

nos autos da execução apensa (Feito n. 5490-39.2012 – código: 

753841).Condeno o embargado ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

da causa, na forma da previsão contida no §2º do artigo 85 do 

CPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, traslade-se cópia desta 

decisão para os autos da autos da execução apensa (Feito n. 

5490-39.2012 – código: 753841).Após, desapensem-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 753841 Nr: 5790-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA, MARIA 

APARECIDA MASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 11.646

 Vistos etc.

Diante da sentença proferida nos autos de embargos de terceiro apensos 

(Feito nº 155932-92.2018 – código: 331502), tornou o Juízo definitiva a 

baixa da restrição realizada junto ao prontuário do veículo marca NISSAN, 

SENTRA 2.0, FLEX FUEL 16V, placa KAT-4803, renavam 958406162, 

chassi 3N1AB61D48L619091, por reconhecer que este não integra o 

patrimônio da devedora, Sra. Maria Aparecida Masson, enquanto não 

quitado o contrato, Cédula de Crédito Bancário para Financiamento Direto 

ao Usuário sob nº 0183926609, firmada com o Banco Toyota do Brasil 

S/A.

Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1024403 Nr: 34044-17.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA PRADO ARAMIS COMÉRCIO DE CONFECÇÃO 

LTDA EPP, GERALDO JOSÉ ZIOLKOWSKI DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA ROSA DE AZEVEDO 

OLIVEIRA - OAB:170.025/SP, MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA 

SECCHI - OAB:170025/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tragam aos 

autos cópia da ação de n. 18279-40.2014, código 882507, que tramitou 

perante a 2ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital e que se 

encontra arquivado, e desta forma se possa constatar quais contratos 

foram discutidos na referida ação, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Ressalto ainda que foi julgada improcedente a mencionada Ação 

Rescisória de n. 68669/2016 que tramitou perante a 1ª Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 762276 Nr: 14794-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE BARBOSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20.332-A/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:160.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 Vistos etc.

Tenho que a decisão de fls. 255 foi proferida de maneira equivocada, não 

há nos autos pedido de cumprimento de sentença por nenhuma das 

partes.

Assim, diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 243, arquivem-se 

os presentes autos com as devidas baixas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 765030 Nr: 17708-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO TARASOFF SILVA, CHRISTIANE 

BORGES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CARVALHO STELLA - 

OAB:9897 MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 Vistos etc.

I – A citação da executada Christiane se deu pelo correio, via carta de 

citação, no endereço informado pelo exequente (às fls. 208), sendo a 

mesma citada pessoalmente, como se verifica às fls. 213.

Desta forma, embora tenha retornado o aviso de recebimento de fls. 237 

com a informação “Desconhecido”, considero a executada Christiane 

regularmente intimada, posto que não respondeu quando chamada ao 

feito, não manteve seu endereço atualizado, e por ter sido intimada 

pessoalmente no referido endereço.

Assim, certifique-se o decurso de prazo de intimação à executada 

Christiane.

II – Para que possa ser analisado o pedido de fls. 241, traga o exequente o 

cálculo atualizado do valor que pretende executar, pois o valor constante 

dos autos é o trazido às fls. 228/229 há aproximadamente 01 (um) ano e 

04 (quatro) meses, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 767194 Nr: 20002-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO RODRIGUES DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Vistos etc.

I – Tendo em vista que os dois alvarás expedidos às fls. 299 e 323 

encontram-se com a informação “Em processamento”, não houve o devido 

levantamento da quantia depositada nos autos. Intime-se o Banco 

executado para que informe seus corretos dados bancários para tal 

levantamento, ou como procederá nos autos diante da informação de fls. 

316, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento da demanda.

Após, expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia 

depositada, e suas devidas correções, ao patrono do Banco executado, 

para abatimento do saldo devedor do exequente, como determinado na 

sentença e fls. 190/193, consoante seus dados bancários a serem 

trazidos.

II – Cumprido o item anterior, certifique-se, e com a certidão de trânsito em 

julgado da sentença de fls. 22 dos autos do Agravo Interno apenso de n. 

167538/2016, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes 

autos, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 781478 Nr: 35081-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A, MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 Vistos etc.

Remetidos os autos à Contadoria para apuração do débito, aportou aos 

autos à fl. 124, o cálculo do débito realizado.

Diante da manifestação do exequente, vinda às fls. 126/127, discordando 

do cálculo da Contadoria.

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para ciência e manifestação 

acerca da discordância do exequente, fls. 126/127, e para, se for o caso, 

proceder à nova realização do cálculo.

Vinda a resposta da Contadoria, intime-se as partes para manifestarem, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 811096 Nr: 17596-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. V. BASSO - ME, PRISCYLA VERONICA 

BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido do exequente, constante da petição de fls. 101, de 
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consulta de bens de propriedade das executadas junto aos sistemas 

Infojud (Receita Federal) e Renajud (Detran/MT).

E para tanto, procedo à consulta:

- P. V. Basso ME, CNPJ nº 04.411.071/0001-38;

- Pricyla Verônica Basso, CPF nº 689.782.511-53;

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar, procedendo ao regular andamento do feito, 

no prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Compareceram as executadas às fls. 102/103, patrocinadas pela 

Defensoria Pública, postulando pela concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita.

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência.

 Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça, em favor das 

executadas.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 310919 Nr: 17942-95.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NITEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME, NIVALDO MORAES DE DEUS, TELMIZA GARCIA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANO LEITE DE MELLO - 

OAB:7664

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação a 

estes autos, do montante penhorado e transferido, via sistema Bacenjud, 

encaminhando-se cópia do extrato de protocolamento de fls. 136/137.

II – Defiro o pedido de fl. 143, no que tange à consulta junto ao sistema 

Renajud (Detran/MT), acerca dos detalhes dos veículos localizados à fl. 

115.

III – Defiro o pedido do exequente de fl. 143. E para tanto, expeça-se 

mandado de penhora dos imóveis de propriedade dos executados, 

matriculados sob nº 65.678 e 55.226, junto ao 6º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. 

Após, proceda-se à avaliação dos imóveis.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

depósito das diligências necessárias ao Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento dos mandados.

IV – Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao 

andamento do feito.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 335622 Nr: 653-43.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASIL METALÚRGICA E PRÉ MOLDADOS 

LTDA, ULISSES VIGANO JUNIOR, DENISE SALOMANI PALAGI VIGANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, RICARDO WYPYCH - OAB:OAB/PR 67.159

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 213. E para tanto, expeça-se carta precatória à 

Comarca de Pato Branco – PR, objetivando a realização de penhora, 

remoção e avaliação dos bens móveis localizados junto ao sistema 

Renajud, de fl. 208, a ser cumprido no endereço informado à fl. 213.

Às fls. 213/218 argumentam os executados a ocorrência de prescrição 

intercorrente no feito, todavia, a matéria já foi devidamente analisada pelo 

Juízo, sentença de fls. 163/164, tendo sido reformada pelo E. Tribunal de 

Justiça no recurso de apelação nº 144486/2017, cópia da decisão 

monocrática de fls. 198/200. Portanto, trata-se de matéria atingida pelo 

instituto da coisa julgada.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737513 Nr: 34020-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA OLGA DE OLIVEIRA, JULIETA CLEONICE 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Em razão da divergência do débito exequendo, apresentado em 

impugnação ao cumprimento de sentença, ofertada pelo Banco Bradesco 

S/A, na qualidade de sucessor do HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo 

e Losango Promoções de Vendas Ltda, às fls. 115/121, remetam-se os 

autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, nos termos da sentença 

de fls. 162/171.

Vindo o cálculo, manifestem-se as partes, em 10 (dez) dias. Após, 

renove-se a conclusão.

Intime-se e cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746642 Nr: 43859-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DAS DORES S ANDRADE MERCEARIA ME, 

MARIA DAS DORES SOUZA ANDRADE, ALEXANDRA MÁRCIA MEDEIROS 

DE OLIVEIRA, JOILSON NERY ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4.903/MT

 Ante o exposto, nos termos dos artigos 487, inciso I, e 702, §8º, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão formulada pelo 

requerente na ação monitória, e improcedente os embargos à monitória 

interpostos, formulada por HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo em face 

de Maria das Dores Souza Andrade e Joilson Nery Andrade.E de 

consequência, constituo de pleno direito o débito de R$ 454.265,89, 

atualizado até 02/09/2011, representada pelo Contrato de Abertura de 

Conta Corrente e Termo de Opção Pessoa Física, sob n. 8300841375, 

aderido à linha de Crédito Parcelado, e, posteriormente, à um Contrato 

Mútuo na Forma Operacional de Empréstimo Rotativo Integrada sob n. 

4000000005824172, firmado entre as partes. Condeno os requeridos: 

Maria das Dores Souza Andrade e Joilson Nery Andrade, nas custas do 

processo e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor dado à causa, em conformidade com a orientação traçada 

no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. C. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 67049 Nr: 2119-96.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CID NEY BRANCO DE ARAÚJO, SIDERLEI 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 
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OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT

 Vistos etc.

Defiro, por ora, tão somente o cumprimento da decisão de fls. 197.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 67650 Nr: 671-25.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO, JOÃO 

BATISTA DE PINHO, Bolanger José de Almeida, WILSON DE ARRUDA 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

OLIVEIRA MOURA - OAB:13132, LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT, MARCELO BIAGGIO NORBIATTO - OAB:21144

 Vistos etc.

Diante do acordo firmado entre as partes, cópia de fls. 305/311, homologo 

por sentença o ajuste celebrado entre as partes.

E, em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo.

Diante da expedição de alvará em favor do banco dos valores 

depositados na Conta Única, vindo à fl. 303, consoante extrato que 

acompanha a presente sentença, indicando que a conta judicial se 

encontra zerada, bem como, da cópia da transferência realizada, 

acostada à fl. 312, comprovou-se o pagamento do acordo.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81161 Nr: 10837-14.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA MARIA FURIA VIANA, Mauro Antonio 

de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ANDRÉ FÚRIA VIANNA - 

OAB:7433/MT, LEVY FREIRE VIANNA JUNIOR - OAB:55794/SP, VOLNEI 

DE VASCONCELLOS MOURA - OAB:7702/MT

 Vistos etc.

Diante da concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de 

instrumento sob nº 1002092-53.2020.8.11.0000, interposto pela 

executada, aguarde-se o julgamento definitivo do recurso.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 27158 Nr: 4793-76.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUIUIU MADEIRAS LTDA, CLAUSIO LUDKE 

(FIADOR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens dos executados:

- Tuiuiu Madeiras Ltda, CNPJ n. 24.954.547/0001-94; e,

- Clausio Ludke, CPF n. 212.621.019-72.

Tendo em vista que as consultas acompanham a presente decisão, 

intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados das 

referidas consultas no Sistemas Infojud (Receita Federal), em 05 (cinco) 

dias, dando o regular andamento ao feito.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1144599 Nr: 29435-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON ALVES DE OLIVEIRA, ELINETE 

MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o banco compareceu aos autos 

informando que as partes firmaram ajuste, pedindo pela homologação do 

acordo celebrado, acostando cópia do instrumento de acordo, fls. 45/48.

Vejo que pede a homologação e, ao mesmo tempo, a suspensão do 

processo até que se dê integral cumprimento do referido acordo.

No entanto, verifica-se a existência de incompatibilidades entre os pedidos 

de homologação com base no artigo 487 e o pedido de suspensão do 

processo, uma vez que as causas contidas no artigo 487 do CPC, por si 

só, já são causas extintivas, na medida em que o mencionado artigo 

refere-se à resolução do mérito.

 Desta feita, defiro apenas o pedido de suspensão da ação a fim de 

aguardar o cumprimento do acordo, fls. 45/48.

 Suspendo o feito até novembro/2022, data para pagamento da última 

parcela do acordo.

 Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1080740 Nr: 1906-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME, 

ALANDERSON RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

I – Devidamente citado o executado por edital (fls. 59/60), este 

permaneceu inerte, consoante certidão de fls. 61, lhe sendo dado curador 

especial que apresentou manifestação por negativa geral (fls. 64/67).

Às fls. 69 o exequente pleiteou a improcedência dos pleitos em sede de 

defesa.

Quando a citação é “ficta” e a parte devedora revel, nomeia-se curador 

especial em seu benefício. E depreende-se que, nesses casos, não 

haverá o chamado “efeito principal da revelia”, ou seja, não serão 

presumidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 341, § 

único, c/c o art. 345, todos do CPC).

Contudo, extrai-se dos autos o desinteresse do executado em saldar seu 

débito com o Banco exequente, uma vez que não há nos autos nenhuma 

peça de defesa nem oferecimento de bens à penhora.

II – Antes de analisar o pedido de fls. 69, determino sejam remetidos os 

autos à contadora judicial para o devido cálculo do débito, tendo em vista 

as cláusulas contratuais, no prazo de 05 (cinco) dias.

III – Vindo aos autos o cálculo, intimem-se as partes a se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1099857 Nr: 10511-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANDRADE MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 80, posto que decorrido mais de 06 (seis) meses 

de seu pleito (09/09/2019), a presente ação foi proposta em 22/03/2016, 

com a localização de outros endereços às fls. 77/79, diversos dos aqui 

diligenciados.

A suspensão do andamento não tem o condão de eternizar o feito sem, 

contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de processos na 

secretaria.

Desta forma, intime-se o requerente, pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1142927 Nr: 28668-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Considerando que não se deu a citação da executada: Neva Comércio e 

Representações Eireli, defiro o pedido do exequente de fls. 44/47, para 

inclusão no polo passivo da demanda do terceiro garantidor do título 

executivo extrajudicial objeto da ação, Sr. Valdir Chitolina.

Assim, proceda-se com o necessário, devendo constar no polo passivo: 

Neva Comércio e Representações Eireli e Valdir Chitolina.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao 

andamento do feito, efetivando citação dos executados, sob pena de 

prescrição do título, bem como, na forma determinada no art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 905662 Nr: 34778-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA MATIZ LTDA, WALBER SANTOS PIO 

CODEÇO, RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT

 Vistos etc.

Foi proferida Sentença e, posteriormente, Acórdão nos autos dos 

embargos à execução que tramitaram em apenso de n. 48900-20.2014 

(código 929326), com o devido trânsito em julgado às fls. 207v dos 

referidos autos.

Assim, para que seja dado o regular andamento ao presente feito, deve o 

exequente trazer o novo cálculo do débito dos executados como 

redimensionado nos referidos embargos à execução, que revisou o 

contrato objeto da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 929326 Nr: 48900-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA - 

OAB:12.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos, pois este 

volume extrapola o número de folhas que comporta.

II – Tendo em vista que não houve manifestação da parte interessada, 

certidão de fls. 212, traslade-se cópia da sentença de fls. 172/175, do 

acórdão e certidão de trânsito em julgado de fls. 202/208, desapensem-se 

os autos e arquivem-se os presentes autos, com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 442468 Nr: 18483-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13.443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Vistos etc.

Junto ao Acórdão de fls. 170/174, consta que permanecerá suspenso o 

pagamento da sucumbência pelo embargante, por ser este beneficiário da 

justiça gratuita (fls. 50), assim, também, suspenso o pagamento das 

custas processuais.

Diante da certidão de trânsito em julgado da Sentença de fls. 176, 

novamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 760431 Nr: 12791-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOCLECINA DE OLIVEIRA GOMES, ALCEBIADES 

ALVES DA SILVA JUNIOR, GLEICE OLIVEIRA DA SILVA, TEREZA 

FERREIRA DE SOUZA, ARLINDO DIAS DA SILVA NETO, ARMENIA 

FERREIRA DA SILVA MIRANDA, APOLINÁRIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT, JULIO CÉSAR VALADARES BRANDÃO - 

OAB:35822/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20.332-A/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:160.435

 Vistos etc.

Diante da procuração acostada pelos herdeiros: Tereza Ferreira de 

Souza, Arlindo Dias da Silva Neto, Apolinário Ferreira da Silva e Armenia 

Ferreira da Silva Miranda ao patrono Dr. Júlio Cesar Valadares Brandão – 

OAB/GO 35.822, de fl. 113, defiro o pedido de levantamento do montante 

de R$ 12.536,24 (doze mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro 

centavos), expedindo-se o competente alvará, na conta bancária indicada 

à fl. 352-v, com os rendimentos parciais creditados.

Assim, decorrido o prazo de recurso desta decisão, expeça-se o 

competente alvará.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1161776 Nr: 36674-12.2016.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CANEPPELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUE GRACINDO ALVES - 

OAB:12522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com certidão de trânsito em julgado 

às fls. 161.

II – Assim, intime-se o Banco Panamericano executado, nos termos dos 

artigos 513, §2º, II e 523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826713 Nr: 32626-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BORGES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição do título merece acento, na medida em ¬que 

a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço 

a ocorrência da prescrição do título, por ausência da citação do 

executado DENTRO do prazo prescricional, e de consequência, julgo e 

declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, 

ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que 

lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao executado nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 933867 Nr: 51404-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON XAVIER DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar o regular andamento ao feito, posto que em sua 

manifestação de fls. 60/61 elenca pleitos já atendidos, fazendo parecer 

que sequer manuseou os autos, não sendo dever do juízo impulsionar sua 

demanda, inclusive, tendo em vista que já ocorreu a devida citação do 

executado às fls. 54, decorrendo seu prazo conforme certidão de fls. 55, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829082 Nr: 34916-03.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA., 

MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA, SEYLIANE BARROS DE SOUZA 

BARBOSA, ADRIANA LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 78154 Nr: 9436-14.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER NOROESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AITAN CANUTO COSENZA 

PORTELA - OAB:246.084, ALFREDO ZUCCA NETO - OAB:OAB/SP 

154694

 Vistos etc.

Diante do silêncio das partes, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se 

os autos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370468 Nr: 7103-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIALDO MATEUS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ao contido no malote digital encartado aos autos, referente 

a Carta Precatória distribuída sob o nº 0800243-87.2020.814.0051 ( 3ª 

Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA) no qual requer o 

ENDEREÇO DE FIEL DEPOSITÁRIO RESIDENTE NA COMARCA DE 

SANTARÉM /PA, impossibilitando o cumprimento do ato deprecado, bem 

como NÃO CONSTAR NOS AUTOS a referida informação, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora o prazo de 05 (cinco) dias, para 

manifestar no JUÍZO DEPRECADO, indicando a informação requerida, bem 

para expedição de documentos a fim de expedir Ofício ao juízo deprecado 

informando-o da realização da presente intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012568-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONEIDE MARTINHA ALBUQUERQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012568-27.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Joneide 

Martinha Albuquerque da Silva ingressou com Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização 

por Danos Morais em face de Banco BMG S/A. Afirma a requerente que é 

servidora pública aposentada, e em 2012 realizou junto ao requerido 

empréstimo consignado, entretanto, percebeu que os descontos não 

encerravam nunca, que os valores estavam aumentando e sendo 

descontado de seu holerite com a denominação cartão de crédito. Que 

entrou em contato com o requerido para saber se não havia encerrado o 

contrato e o motivo de ser denominado cartão de crédito, porém, não 

prestou qualquer informação à requerente. Que abriu uma reclamação 

junto ao Procon/MT em 13/11/2019 na tentativa de solucionar a questão 

amigavelmente, quando teve conhecimento de que se tratava de um 

contrato de cartão de crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias via 

saques/TED em sua conta corrente, e que a requerente havia realizado 08 

(oito) saques, constando ainda débito em aberto. Aduz que não contratou 

cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento. 

Assim, requer a concessão de tutela antecipada para determinar a 

suspensão dos descontos na folha de pagamento da requerente, no 

tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu nome, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da 

prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria 

à anotação de prioridade de tramitação, consoante estabelece a Lei 

12.008/2009. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012341-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012341-37.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto 

em folha de pagamento, ausência do efetivo proveito c/c repetição de 

indébito e danos morais proposta por José Bezerra dos Santos em face 

de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, APENAS de responsabilidade 

civil, cujo objeto da lide não atende às especificações da competência 

desta vara, a declaração de incompetência e a determinação de 

redistribuição é medida que se impõe. Não há qualquer menção na 

presente ação acerca de revisão contratual, pretendendo o requerente 

tão somente a repetição do indébito na forma dobrada, indenização por 

danos morais, não havendo quaisquer discussões acerca dos contratos 

firmados de natureza bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados 

de conflitos negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 
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INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 18 

de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1012415-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON ALAN DE SOUZA VALE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012415-91.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – 

Presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, 

defiro a liminar para que o requerido apresente, no prazo da resposta, 

todos os contratos de financiamento celebrados, findos ou não, bem como 

o respectivo demonstrativo de operações financeiras. III – Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consignando no mandado a advertência do art. 400 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012454-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA GUIA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012454-88.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Marcos da 

Guia Leite ingressou com Ação Revisional com Pedido de Tutela de 

Urgência em face de Banco Itaú Unibanco S/A. Afirma o requerente que 

firmou com o requerido, via caixa eletrônico, em 16/03/2018 um 

empréstimo no valor de R$ 88.862,22, a ser pago em 57 parcelas mensais 

no valor de R$ 4.653,45, via débito automático. Alega que foi informado de 

que seriam parcelas que reduziriam com o tempo, porém, quando recebeu 

o contrato, verificou que se tratavam de parcelas prefixadas. Assevera 

que há incidência de juros acima da taxa média de mercado. Assim, em 

sede de tutela antecipada, requer a consignação em juízo das parcelas 

vencidas no valor de R$ 2.477,97, a suspensão dos descontos em sua 

conta corrente, a suspensão dos efeitos da mora, bem como não seja 

negativado seu nome, a inversão do ônus da prova, e a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 
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suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Em sede de antecipação 

de tutela, pugna o requerente seja autorizada a consignação em juízo das 

parcelas no valor de R$ 2.477,97, sejam suspensos os descontos em sua 

conta corrente, suspensa a sua mora, e que seu nome não seja 

negativado. Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores 

cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados 

seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento. Temos 

ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome 

do requerente nos cadastros de crédito, conforme entendimento já 

pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se 

materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor 

fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor 

verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o 

caso dos autos. Além disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se 

que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições 

financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura 

(Decreto nº 22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não 

podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano. No tocante à 

capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 

Desse modo, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o 

condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcional. 

Também, é inviável, apenas com base nas provas documentais 

produzidas pelo requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e 

que há capitalização indevida de juros. A manutenção de posse também 

se relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez 

comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão, consoante Súmula 72 do STJ. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. 

Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a 

quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue: “Art. 

330 - (...) § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, 

consoante artigo 300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora 

consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há 

qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá 

efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida. Diante 

disso, defiro o pedido de consignação do valor que entende devido, que 

deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal 

j u n t o  a o  s i t e  d a  r e f e r i d a  c o n t a  ú n i c a 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a 

data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012553-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANIR BENEDITA PINHEIRO CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012568-27.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Edjanir 

Benedita Pinheiro Caetano ingressou com Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização 

por Danos Morais em face de Banco BMG S/A. Afirma a requerente que é 

servidora pública, e em 2009 realizou junto ao requerido empréstimo 

consignado, entretanto, percebeu que os descontos não encerravam 

nunca, que os valores estavam aumentando e sendo descontado de seu 

holerite com a denominação cartão de crédito. Que entrou em contato com 

o requerido para saber se não havia encerrado o contrato e o motivo de 

ser denominado cartão de crédito, porém, não prestou qualquer 

informação à requerente. Que abriu uma reclamação junto ao Procon/MT 

em 02/09/2019 na tentativa de solucionar a questão amigavelmente, 

quando teve conhecimento de que se tratava de um contrato de cartão de 

crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias via saques/TED em sua 

conta corrente, e que a requerente havia realizado 19 (dezenove) saques, 

constando ainda débito em aberto. Aduz que não contratou cartão de 

crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento. Assim, 

requer a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão 

dos descontos na folha de pagamento da requerente, no tocante ao 

cartão de crédito, que não seja negativado seu nome, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 
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suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012576-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012576-04.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Robson 

Rodrigues dos Santos ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco BMG S/A. 

Afirma o requerente que é servidor público, e em 2010 realizou junto ao 

requerido empréstimo consignado, entretanto, percebeu que os descontos 

não encerravam nunca, que os valores estavam aumentando e sendo 

descontado de seu holerite com a denominação cartão de crédito. Que 

entrou em contato com o requerido para saber se não havia encerrado o 

contrato e o motivo de ser denominado cartão de crédito, porém, não 

prestou qualquer informação ao requerente. Que abriu uma reclamação 

junto ao Procon/MT em 23/10/2019 na tentativa de solucionar a questão 

amigavelmente, quando teve conhecimento de que se tratava de um 

contrato de cartão de crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias via 

saques/TED em sua conta corrente, e que o requerente havia realizado 04 

(quatro) saques, constando ainda débito em aberto. Aduz que não 

contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de 

pagamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu 

nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que o requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039525-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 

CREDITAS AUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE DE OLIVEIRA GOMES (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1039525-02.2019.8.11.0041. Vistos etc. Fundo de Investimento 

em Direitos Creditórios Empírica Creditas Auto, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CNPJ/MF sob n. 26.154.177/0001-36, com sede em 

São Paulo/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou perante este 

juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar 

contra Donizette de Oliveira Gomes, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 

018.126.951-10, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que em 26/02/2019, as partes celebraram 

Contrato de Cédula de Crédito Bancário sob o nº 300057520219, no valor 

total de R$ 11.406,65 (onze mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e 

cinco centavos), com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e 

consecutivas. Que o referido contrato possuía como objeto de garantia de 

alienação fiduciária o seguinte bem: VEÍCULO MARCA MODELO: RENAULT 

CLIO AUTHENTIQUE 1.0 16V, ANO MODELO 2014/2014, PLACA QBC6955, 

CHASSI: 8A1CB8205EL283902, RENAVAM 01009062120, COR: BRANCA, 

MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA. No entanto, o requerido não cumpriu com 

o pagamento das prestações, deixando de efetuar o pagamento da 

parcela com vencimento em 06/05/2019, ensejando com isso a retomada 

do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação do requerido para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 16.260,53 (dezesseis mil, 

duzentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos). A inicial veio 

instruída com os documentos, dentre eles o contrato em que se funda o 

pedido, o Contrato de Cédula de Crédito Bancário sob o nº 300057520219 

(Id 23712348) e a notificação extrajudicial pela qual foi o requerido 

constituído em mora, constante do Id 23712350 - pág. 1/3. Pela decisão 

proferida no Id 24641408 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão 

do veículo, ao final determinando a citação do requerido para os termos da 

ação. O bem foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão 

constante no Id 25744799 - pág. 1. Apesar de devidamente citado o 

requerido, conforme certidão de Id 25744799 - pág. 1, deixou transcorrer 

o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco pedido de purgação da 

mora, consoante certidão de Id 29268834. Vieram-me os autos conclusos 

para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de 

Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Creditas Auto 

contra Donizette de Oliveira Gomes, acima qualificados, visando à 

apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face 

de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. A presente ação comporta julgamento antecipado, 

uma vez que se trata de matéria eminentemente de direito, e os fatos 

relativos ao seu deslinde encontram-se comprovados por documentos 

(Código de Processo Civil, art. 355, inc. I). Pela decisão proferida no Id 

24641408 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo, ao 

final determinando a citação do requerido para os termos da ação. O bem 

foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão constante no Id 

25744799 - pág. 1. Apesar de devidamente citado o requerido, conforme 

certidão de Id 25744799 - pág. 1, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar defesa, nem tão pouco pedido de purgação da mora, 

consoante certidão de Id 29268834, sendo assim declaro o requerido 

revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia processual, 

entre os quais a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo 

requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos autos o 

desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, uma 

vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa nem de pedido de 

purgação da mora. Por fim, com a documentação que instrui a inicial, 

destacando-se contrato em que se funda o pedido, o Contrato de Cédula 

de Crédito Bancário sob o nº 300057520219 (Id 23712348), a notificação 

extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora, constante do Id 

23712350 - pág. 1/3, demonstrando o requerente satisfatoriamente a 

materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a 

constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. Le/Cuiabá, 18 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047738-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO THOME DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1047738-94.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco J Safra S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n. 

03.017.677/0001-20, com sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Agnaldo Thome de Souza, brasileiro, inscrito no CPF 

sob n. 580.877.882-49, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que em 25/04/2018, as partes celebraram 

Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens garantido por 

Alienação Fiduciária sob o nº 145019623, no valor total de R$ 57.374,40 

(cinquenta e sete mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta 

centavos), com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e 

consecutivas. Que o referido contrato possuía como objeto de garantia de 

alienação fiduciária o seguinte bem: VEÍCULO MARCA MODELO: HYUNDAI 

HB20 COMFORT (BLUEMEDIA) 14 COM AG, ANO MODELO 2018/2018, 

PLACA QCT2994, CHASSI: 9BHBG51CAJP901362, RENAVAM 

01151931087, COR: BRANCA, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA. No 

entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações, 

deixando de efetuar o pagamento da parcela com vencimento em 

30/07/2019, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 33.341,60 (trinta e três mil, trezentos e quarenta e um reais e 

sessenta centavos). A inicial veio instruída com os documentos, dentre 

eles o contrato em que se funda o pedido, o Contrato de Financiamento 

para Aquisição de Bens garantido por Alienação Fiduciária sob o nº 

145019623 (Id 25280508) e a notificação extrajudicial pela qual foi o 

requerido constituído em mora, constante do Id 25280510 - pág. 1/3. Pela 

decisão proferida no Id 25282895 deferiu o Juízo a liminar de busca e 

apreensão do veículo, ao final determinando a citação do requerido para 

os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme auto de busca e 

apreensão constante no Id 26252113 - pág. 5. Apesar de devidamente 

citado o requerido, conforme certidão de Id 26252113 - pág. 7, deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco pedido de 

purgação da mora, consoante certidão de Id 29577189. Vieram-me os 

autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 

911/69, ajuizada por Banco J Safra S/A contra Agnaldo Thome de Souza, 

acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. A presente ação 

comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria 

eminentemente de direito, e os fatos relativos ao seu deslinde 

encontram-se comprovados por documentos (Código de Processo Civil, 

art. 355, inc. I). Pela decisão proferida no Id 25282895 deferiu o Juízo a 

liminar de busca e apreensão do veículo, ao final determinando a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme 

auto de busca e apreensão constante no Id 26252113 - pág. 5. Apesar de 

devidamente citado o requerido, conforme certidão de Id 26252113 - pág. 

7, deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco 

pedido de purgação da mora, consoante certidão de Id 29577189, sendo 
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assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos 

de sua inércia processual, entre os quais a presunção de veracidade dos 

fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. 

Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com 

o requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa 

nem de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação que 

instrui a inicial, destacando-se contrato em que se funda o pedido, o 

Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens garantido por 

Alienação Fiduciária sob o nº 145019623 (Id 25280508), a notificação 

extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora, constante do Id 

25280510 - pág. 1/3, demonstrando o requerente satisfatoriamente a 

materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a 

constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. Com a presente decisão, 

perdeu o objeto os Embargos de Declaração. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. Le/Cuiabá, 18 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026609-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE EMILIA REGES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026609-33.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 

CNPJ/MF sob n. 007.207.996/0001-50, com sede em Osasco/SP, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Tatiane Emilia Reges de 

Oliveira, brasileira, inscrita no CPF sob n. 784.800.781-20, residente e 

domiciliada nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que 

em 30/07/2015, as partes celebraram Contrato de Financiamento para 

Aquisição de Bens garantido por Alienação Fiduciária sob o nº 

4380479120, no valor total de R$ 57.972,17 (cinquenta e sete mil, 

novecentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), com pagamento 

por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas. Que o referido contrato 

possuía como objeto de garantia de alienação fiduciária o seguinte bem: 

VEÍCULO MARCA MODELO: JEEP RENEGADE FLEX, ANO MODELO 

2015/2016, PLACA QBR2076, CHASSI: 988611151GK010756, RENAVAM 

01058474259, COR: BRANCA, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA. No 

entanto, a requerida não cumpriu com o pagamento das prestações, 

deixando de efetuar o pagamento da parcela com vencimento em 

03/03/2019, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação da requerida para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 28.425,89 (vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e 

oitenta e nove centavos). A inicial veio instruída com os documentos, 

dentre eles o contrato em que se funda o pedido, o Contrato de 

Financiamento para Aquisição de Bens garantido por Alienação Fiduciária 

sob o nº 4380479120 (Id 21028363) e a notificação extrajudicial pela qual 

foi a requerida constituída em mora, constante do Id 21028367 - pág. 1/3. 

Pela decisão proferida no Id 21505462 deferiu o Juízo a liminar de busca e 

apreensão do veículo, ao final determinando a citação da requerida para 

os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme auto de busca e 

apreensão constante no Id 26589369 - pág. 1. Apesar de devidamente 

citada a requerida, conforme certidão de Id 26589370 - pág. 1, deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco pedido de 

purgação da mora, consoante certidão de Id 29745645. Vieram-me os 

autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 

911/69, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra Tatiane 

Emilia Reges de Oliveira, acima qualificados, visando à apreensão do 

veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de 

descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. A presente ação comporta julgamento antecipado, 

uma vez que se trata de matéria eminentemente de direito, e os fatos 

relativos ao seu deslinde encontram-se comprovados por documentos 

(Código de Processo Civil, art. 355, inc. I). Pela decisão proferida no Id 

21505462 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo, ao 

final determinando a citação da requerida para os termos da ação. O bem 

foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão constante no Id 

26589369 - pág. 1. Apesar de devidamente citada a requerida, conforme 

certidão de Id 26589370 - pág. 1, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar defesa, nem tão pouco pedido de purgação da mora, 

consoante certidão de Id 29745645, sendo assim declaro a requerida 

revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia processual, 

entre os quais a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo 

requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos autos o 

desinteresse da requerida em saldar seu débito com o requerente, uma 

vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa nem de pedido de 

purgação da mora. Por fim, com a documentação que instrui a inicial, 

destacando-se contrato em que se funda o pedido, o Contrato de 

Financiamento para Aquisição de Bens garantido por Alienação Fiduciária 

sob o nº 4380479120 (Id 21028363), a notificação extrajudicial pela qual 

foi a requerida constituída em mora, constante do Id 21028367 - pág. 1/3, 

demonstrando o requerente satisfatoriamente a materialidade da relação 

contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora da requerida. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. 

Le/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012346-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA ANTONIA DE ALMEIDA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOALENE DE OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT25262/O (ADVOGADO(A))

TALLITA CARVALHO DE MIRANDA OAB - MT18867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1012346-59.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de “Ação 

Revisional de PASEP c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por Leda 

Antônia de Almeida Cintra em face do Banco do Brasil S/A. Com a petição 

inicial, foram juntados diversos documentos e os autos vieram 

automaticamente conclusos para análise. É o relatório. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial 

tenha sido endereçada ao Juízo da Vara Especializada em Direito 

Bancário, a demanda foi equivocadamente distribuída a esta Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde já, 

anoto que o arquivamento da presente ação é medida que se impõe. 

Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição para cadastramento do 

feito é das próprias partes, através de seus patronos, sendo que o 

correto preenchimento dos dados, classes e assuntos processuais é 
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essencial para a distribuição da ação ao juízo competente. Com efeito, 

dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: “Art. 26. Na 

propositura da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da 

mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. 

A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo 

advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato de 

cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora na 

exordial de que a presente ação é de competência da Vara da 

Especializada de Direito Bancário. Anoto que, acaso fosse determinada a 

redistribuição do feito neste momento, é extremamente provável que se 

ensejasse o fenômeno da litispendência, haja vista que a parte autora 

pode já ter proposto nova demanda no Juízo competente. Aliás, friso que 

essa atitude [nova propositura da ação pela própria parte] é medida mais 

célere do que aguardar por eventual decisão judicial que venha, no 

presente feito, determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar 

pela efetiva realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. 

Por oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo redistribuídos, os feitos incorretamente 

distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em razão da ausência 

de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da Vara Especializada 

em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente para conhecer, 

processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante dos 

fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autora o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

18 de março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1008659-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RIBEIRO DE MELLO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SIRLEI ZAMBONI DE MELLO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ SAVI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DILAIR SALETE DAROIT SAVI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certidão de Impulsionamento CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado 

pelo art. 152, VI, c/c 203, § 4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim 

de intimar a parte AUTORA para, efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação, haja vista que 

a parte ré não possui advogado constituído nos autos principais. Cuiabá - 

MT, 18 de março de 2020. (Assinado eletronicamente) Sirlene Rodrigues 

Machado Gimenez Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012449-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE MAMAN DORIGATTI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI OAB - MT10042/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1012449-66.2020.8.11.0041 TESTEMUNHA: DIEGO DE MAMAN 

DORIGATTI TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO W Vistos. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Diego de Maman Dorigatti em face 

do Estado de Mato Grosso. Com a petição inicial, foram juntados diversos 

documentos. Após, no movimento de Id. nº 30362637, a parte autora 

requereu a juntada ao feito do comprovante de pagamento das custas 

processuais, bem como a redistribuição da presente ação para uma das 

Varas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT. Os autos vieram 

automaticamente conclusos para análise. É o relatório. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial 

tenha sido endereçada ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda 

Pública, a demanda foi equivocadamente distribuída a esta Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde já, 

anoto que o arquivamento da presente ação é medida que se impõe. 

Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição para cadastramento do 

feito é das próprias partes, através de seus patronos, sendo que o 

correto preenchimento dos dados, classes e assuntos processuais é 

essencial para a distribuição da ação ao juízo competente. Com efeito, 

dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: “Art. 26. Na 

propositura da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da 

mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. 

A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo 

advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato de 

cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora na 

exordial que, a presente ação é de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do 

feito neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o 

fenômeno da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter 

proposto nova demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude 

[nova propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 
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aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo redistribuídos, os feitos incorretamente 

distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em razão da ausência 

de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da Vara Especializada 

em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente para conhecer, 

processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante dos 

fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autor o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

16 de Março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012664-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WENDER DE LIMA BRANDAO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (TESTEMUNHA)

MARCO CEZAR DE LIMA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1012664-42.2020.8.11.0041 TESTEMUNHA: RENATO WENDER 

DE LIMA BRANDAO TESTEMUNHA: DETRAN MT, MARCO CEZAR DE LIMA 

E Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c 

Transferência de Débitos com Pedido Liminar Inaudita Altera Pars ajuizada 

por Renato Wender de Lima Brandão em face do Departamento Estadual 

de Trânsito (DETRAN-MT) e de Marco Cesar de Lima. Por meio da petição 

de Id. nº 30405755, a parte autora pugna pelo imediato arquivamento do 

feito, sob a justificativa de que “mesmo aparentemente sendo distribuído 

para Vara Especializada da Fazenda Pública ocorreu por ser distribuído 

nesta Vara Especializada de Ação Civil Pública e Popular”. É o relatório. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição 

inicial tenha sido endereçada ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, a demanda foi equivocadamente distribuída a esta Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. Não 

obstante compartilhe do posicionamento no sentido de que o pedido de 

desistência deve ser analisado pelo Juízo competente para o 

processamento da demanda, entendo que o arquivamento da presente 

ação é medida que se impõe. Ocorre que, no processo eletrônico, a 

atribuição para cadastramento do feito é das próprias partes, através de 

seus patronos, sendo que o correto preenchimento dos dados, classes e 

assuntos processuais é essencial para a distribuição da ação ao juízo 

competente. Com efeito, dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril 

de 2018, a qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª 

e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 

26: “Art. 26. Na propositura da ação é obrigatória a identificação da classe 

processual, o preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo 

Sistema PJe, bem como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos 

com observância das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, 

conforme Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de 

Justiça.” Da mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 

40: “Art. 40. A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita 

diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem 

necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, 

situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, mediante 

recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para guarda 

do peticionante.” Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do 

seu respectivo advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato 

de cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora na 

exordial e na manifestação de Id nº 30405755 que a presente ação é de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Anoto que, acaso 

fosse determinada a redistribuição do feito neste momento, é 

extremamente provável que se ensejasse o fenômeno da litispendência, 

haja vista que a parte autora pode já ter proposto nova demanda no Juízo 

competente. Aliás, friso que essa atitude [nova propositura da ação pela 

própria parte] é medida mais célere do que aguardar por eventual decisão 

judicial que venha, no presente feito, determinar a sua redistribuição e, 

posteriormente, aguardar pela efetiva realização do ato de redistribuição 

pela Secretaria desta Vara. Por oportuno, ressalto que corrobora, ainda, 

com a determinação do arquivamento do presente feito [ao invés da 

redistribuição] o fato que a simples redistribuição impactaria negativamente 

na META 01 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o 

julgamento de “quantidade maior de processos de conhecimento do que os 

distribuídos no ano corrente”], na medida em que, mesmo redistribuídos, os 

feitos incorretamente distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa 

em razão da ausência de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo 

da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular é 

incompetente para conhecer, processar e julgar a demanda apresentada, 

o que, diante dos fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem 

resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO 

a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente 

ação e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autor o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

18 de Março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012474-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO LAMONICA BOVINO OAB - SP132527 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO -SECRETARIA DE ESTADO E JUSTIÇA E 

DIREITOS HUMANOS, SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

PROCON - MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1012474-79.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de “Ação 

Anulatória de Procedimento Administrativo c/c Pedido de Concessão de 

Tutela de Urgência” ajuizada por SKY Brasil Serviços LTDA em face da 

Superintendêcia de Defesa do Consumidor – DEJUDH, representada pela 

Procuradoria Geral do Estado. Com a petição inicial, foram juntados 

diversos documentos e os autos vieram automaticamente conclusos para 

análise. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, 

muito embora a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo da Vara da 

Fazenda Pública, a demanda foi equivocadamente distribuída a esta Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde já, 

anoto que o arquivamento da presente ação é medida que se impõe. 

Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição para cadastramento do 

feito é das próprias partes, através de seus patronos, sendo que o 

correto preenchimento dos dados, classes e assuntos processuais é 

essencial para a distribuição da ação ao juízo competente. Com efeito, 

dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: “Art. 26. Na 

propositura da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 
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preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da 

mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. 

A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo 

advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato de 

cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora na 

exordial de que a presente ação é de competência da Vara da Fazenda 

Pública. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do feito 

neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o fenômeno 

da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter proposto nova 

demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude [nova 

propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo redistribuídos, os feitos incorretamente 

distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em razão da ausência 

de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da Vara Especializada 

em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente para conhecer, 

processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante dos 

fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autora o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

18 de março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1034838-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1034838-50.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. W 

Vistos. DEFIRO o pedido constante na petição de Id. nº 24708862, pelo 

que concedo à parte requerida o prazo de 10 (dez) dias. Após, caso 

tenha sido efetivada a juntada de documento novo, INTIME-SE a parte 

autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos 

autos, ex vi do disposto no art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 215350 Nr: 24146-29.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CARLÃO PEREIRA DO NASCIMENTO, 

ADILSON MOREIRA DA SILVA, JOWEN ASSESSORIA PEDAGÓGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FRANCIELLE MUFATTO 

DE SIQUEIRA - OAB:11.938/MT, CARLOS EDUARDO P. BRAGA - 

OAB:12.572/MT, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - OAB:9.223/MT, 

ELY MACHADO DA SILVA - OAB:9.620/MT, JOSEMAR HONÓRIO 

BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578, LAURA PATRÍCIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9.217/MT, LAURO DE CARVALHO - OAB:7.015/MT, 

LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, MARIA APARECIDA ALMEIDA 

DE OLIVEIRA - OAB:7.574/MT, OVÍDIO LUIZ GIRARDELLO - 

OAB:10.665/MT, PATRICK SHARON DOS SANTOS - OAB:14.712/MT, 

RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11.039 OAB/MT, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT, ZOÉ OLIVEIRA DA 

CONCEIÇÃO - OAB:9.366/MT

 Defiro parcialmente o requerido pelo representante do Ministério Público 

às fls. 2.442/2.444.

Junte-se o relatório contábil nº. 1197/2019.

Intimem-se os requeridos Carlos Carlão Pereira do Nascimento, Adilson 

Moreira da Silva e Jowen Assessoria Pedagógica Ltda, por seu patrono, 

via DJE para, no prazo de quinze (15) dias, pagarem o valor do débito 

assim individualizado:

- R$ 9.773.797,66 (nove milhões setecentos e setenta e três mil 

setecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), referente 

ao ressarcimento ao erário de forma solidária;

- R$ 381.981,10 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e oitenta e um 

reais e dez centavos), referente à multa civil para cada um dos 

requeridos.

 Consigne-se que decorrido o prazo sem pagamento, os valores serão 

acrescidos de multa de 10% (dez por cento), seguindo-se os demais atos 

executórios nos termos do art. 523 e §§, do CPC.

As informações referente a condenação pela prática de ato de 

improbidade administrativa já foram realizadas ao TRE/MT, conforme se 

verifica-se que às fls. 2.456/2.457.

Diante das informações contidas às fls. 2.461, 2.463, 2.476, 2.477, onde 

informam que não foi possível realizar a anotação referente ao executado 

Adilson Moreira da Silva devido à ausência do número do CPF, oficie-se 

novamente aos Bancos Caixa Econômica Federal, Banco Agibank S/A, 

Banco do Brasil, Banco Bradesco e Banco Santander, informando o CPF 

do requerido Adilson Moreira da Silva como sendo 112.275.918-53(fls. 

2.434).

Para melhor manuseio dos autos determino que os demais volumes que 

não são necessários ao cumprimento da sentença, sejam desapensados.

Se não houver manifestação, certifique-se o decurso do prazo.

Após, abra-se vista ao representante ministerial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370016 Nr: 6847-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 
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FERREIRA - OAB:5.768/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B/MT, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:20612-a 

OAB/MT, LEILA VIANA LOPES - OAB:6307-B, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2521, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, RODRIGO 

DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RODRIGO LEITE DA 

COSTA - OAB:20362/O, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011/SP

 CERTIFICO que, conforme autorizado pelos artigos 152 e 203 do CPC, 

remeto o feito à expedição de matéria para imprensa a fim de intimar as 

partes REQUERIDAS, para manifestarem conforme r. decisão de fls. 

2136/2140, no prazo de 15 (quinze) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1010194-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE FERNANDES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento Certifico e dou fé que, cumprindo 

determinação judicial, remeto o feito a expedição de matéria de imprensa a 

fim de intimar o embargado, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos principais mediante simples publicação na imprensa oficial (art. 677, 

§ 3º do NCPC) para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, ofertar 

contestação, nos termos do art. 679 do Novo Código de Processo Civil. 

Cuiabá - MT, 18 de março de 2020. (Assinado eletronicamente) Sirlene 

Rodrigues Machado Gimenez Gestor(a) Judiciário(a)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012474-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO LAMONICA BOVINO OAB - SP132527 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO -SECRETARIA DE ESTADO E JUSTIÇA E 

DIREITOS HUMANOS, SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

PROCON - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1012474-79.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de “Ação 

Anulatória de Procedimento Administrativo c/c Pedido de Concessão de 

Tutela de Urgência” ajuizada por SKY Brasil Serviços LTDA em face da 

Superintendêcia de Defesa do Consumidor – DEJUDH, representada pela 

Procuradoria Geral do Estado. Com a petição inicial, foram juntados 

diversos documentos e os autos vieram automaticamente conclusos para 

análise. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, 

muito embora a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo da Vara da 

Fazenda Pública, a demanda foi equivocadamente distribuída a esta Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde já, 

anoto que o arquivamento da presente ação é medida que se impõe. 

Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição para cadastramento do 

feito é das próprias partes, através de seus patronos, sendo que o 

correto preenchimento dos dados, classes e assuntos processuais é 

essencial para a distribuição da ação ao juízo competente. Com efeito, 

dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: “Art. 26. Na 

propositura da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da 

mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. 

A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo 

advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato de 

cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora na 

exordial de que a presente ação é de competência da Vara da Fazenda 

Pública. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do feito 

neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o fenômeno 

da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter proposto nova 

demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude [nova 

propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo redistribuídos, os feitos incorretamente 

distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em razão da ausência 

de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da Vara Especializada 

em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente para conhecer, 

processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante dos 

fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autora o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

18 de março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034450-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. M. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SANS MELLO OAB - SP107843 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1034450-79.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do parecer ministerial 

30227056. CUIABÁ, 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007653-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1007653-37.2017.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, uma vez que não foi 

localizado pelo sistema PJE a OAB da advogada substabelecida, nem 

sequer o seu nome, e portanto, impossível o seu cadastro. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0042676-71.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENDITO SANTOS BRECHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO ABRIGO DO BOM JESUS (REQUERIDO)

ANA MARIA BEZERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO OAB - MT6304-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 0042676-71.2011.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim de proceder à intimação 

da ex-curadora, Sra. ANA MARIA BEZERRA, na pessoa do seu 

Advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

cumprimento da decisão de ID: 21509565, relativamente ao depósito, em 

conta poupança em nome do interditado, do valor correspondente a 30% 

(trinta por cento) do beneficio por ele percebido. CUIABÁ, 18 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019580-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. O. (AUTOR(A))

CRISTINA ATANASIA SOUZA (AUTOR(A))

C. R. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO OAB - MT6304-O (ADVOGADO(A))

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO ROBERTO DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1019580-29.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da nova devolução do ofício 

encaminhado à empregadora do requerido. CUIABÁ, 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1026790-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. H. D. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA HELENA DE ARRUDA CADIDE OAB - MT21541/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. M. L. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

D. H. D. F. (EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1026790-34.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do ofício devolvido 

encaminhado à Vista Mídia Produções e public. digital, bem como a petição 

protocolada pela IFMT no ID n. 25827403. CUIABÁ, 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035348-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCENYRA CECILIA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 3 VEZES 

COM INTERVALO DE 10 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES 

GIMENEZ PROCESSO n. 1035348-29.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

100,00 ESPÉCIE: [Assistência Judiciária Gratuita, Tutela e Curatela]

->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: GLAUCENYRA CECILIA PINHEIRO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ANTONIO JOAO DA SILVA INTIMANDO: 

TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

TERCEIROS E INTERESSADOS dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita, que decretou a curatela de Antônio João da 

Silva, nomeando como sua curadora, de forma definitiva, Glaucenyra 
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Cecília Pinheiro da Silva. SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela proposta por Glaucenyra Cecília Pinheiro da Silva, visando à 

curatela de Antônio João da Silva, devidamente qualificados. Consta dos 

autos que, a autora é filha do curatelando, hoje com setenta e um anos de 

idade, que apresenta “transtorno neurocognitivo maior” (CID 10 

F03/G91.2), além de ter sido diagnosticado com Doença de Alzheimer, 

demência vascular e hidrocefalia de pressão normal (CID F01.3, G91.2 e 

G30.1), somado a “doença degenerativa articular severa dos joelhos”, o 

que o incapacitou para a prática dos atos da vida civil, conforme laudo 

médico acostado ao id. 15944306 e 15944306. A ação foi recebida, por 

força da decisão de id. 15989990, que concedeu a gratuidade processual, 

nomeou a autora curadora provisória do curatelando e determinou sua 

citação. O curatelado foi citado, por meio de sua curadora provisória, 

tendo sido certificado que ele não possui condições de se locomover 

sozinho (id. 16403443). Segundo informação do INSS, não existe benefício 

previdenciário ou assistencial em nome do curatelando (id. 17443326). O 

relatório de estudo multidisciplinar consta id. 18040328. A contestação por 

negativa geral consta do id. 24978623. Instado a se manifestar, o zeloso 

Ministério Público se pronunciou favoravelmente à decretação da curatela 

(id. 27136854). É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o curatelando conta hoje com setenta e um anos de idade, 

e apresenta um quadro de saúde grave, dada à quantidade e diversidade 

de problemas que o acometem, tornando-o, assim, dependente de auxílio 

de terceiros e impossibilitado ao exercício dos atos da vida civil, fatos 

amparados por atestados méditos. A fim de corroborar os fatos 

apresentados, foi realizado estudo multidisciplinar, por meio do qual se 

constatou que "O requerido Sr. Antônio João da Silva, apresentou-se com 

bons aspectos de higienização, bem vestido e acomodado 

satisfatoriamente. Apresentou comprometimentos em seu estado cognitivo 

e intelectual, apatia ante o contexto circunstancial, necessitando de 

elementos de amparo para se locomover devido sua mobilidade 

parcialmente comprometida". Na oportunidade, relataram que: “No decorrer 

do estudo observou-se que, a família está efetivamente dando todo 

suporte e assistência ao requerido, suprindo suas necessidades mesmo 

nos atos mais simples da vida diária, pois o interditado apresenta estar 

efetivamente incapacitado para reger sua própria pessoa, bem como, para 

a prática dos atos de sua vida civil”. Nesse cenário, extrai-se que a 

curatela é medida necessária neste momento, estando a autora, sua filha, 

com quem convive, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a 

curatela de Antônio João da Silva, nomeando como sua curadora 

Glaucenyra Cecília Pinheiro da Silva, tornando, assim, definitiva a decisão 

provisória, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que 

envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para 

sacar e receber valores. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. P. I. C. Cuiabá-MT, 20 de 

fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez - 

Juíza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ANA BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 13 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007899-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA OJEDA E SILVA (REQUERENTE)

LAERCIO OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSE OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

BERNADETE OJEDA KIHARA (REQUERENTE)

ADELINDE OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LEUSA OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA LUCIA ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO(A))

ISABEL SANTANA SALIONI OAB - MT18541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA OJEDA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 vezes com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

PROCESSO n. 1007899-96.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO:: ADELINDE 

OJEDA DE ALMEIDA, BERNADETE OJEDA KIHARA, JOSE OJEDA DE 

ALMEIDA, LAERCIO OJEDA DE ALMEIDA, LEIA OJEDA E SILVA, LEUSA 

OJEDA DE ALMEIDA, MARIA LUCIA ALMEIDA ARRUDA POLO PASSIVO: 

LEDA OJEDA DE ALMEIDA INTIMANDO: TERCEIROS E INTERESSADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS 

dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que 

decretou a curatela de Leda Ojeda de Almeida, nomeando, de forma 

compartilhada e definitiva, as curadoras Adeline Ojeda de Almeida e 

Margareth Roberta e Silva Pozzobon. SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Curatela proposta por Adelinde Ojeda de Almeida, Bernadete 

Ojeda Kihara, Jose Ojeda de Almeida, Laercio Ojeda de Almeida, Leia 

Ojeda e Silva, Leusa Ojeda de Almeida, Maria Lucia Almeida Arruda, 

visando à curatela de Leda Ojeda de Almeida, devidamente qualificados. 

Consta dos autos que, a curatelanda, aos setenta e quatro anos de idade, 

é portadora de “Mal de Alzheimer” (CID F10 G30), submetida à tratamento 

médico, desde o ano de 2016, o que a incapacitou de exercer plenamente 

os atos da vida civil, conforme laudo médico, acostado ao id. 12452785. A 
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ação foi recebida, por força da decisão de id. 12509214, que concedeu a 

gratuidade processual, nomeou Margareth Roberta e Silva Pozzobon 

curadora provisória da curatelanda e determinou sua citação. As custas 

processuais foram recolhidas (id. 12669755). Citada[1], a curatelanda 

deixou decorrer in albis o prazo para impugnação[2], sendo sua defesa 

garantida por meio de curador especial nomeado[3]. O relatório de estudo 

multidisciplinar consta id. 13930098 e 15691273. Segundo informação do 

INSS não existem benefícios previdenciário ou assistencial em nome da 

curatelanda (id. 13973290). A curatelanda foi entrevistada, em 20 de 

fevereiro de 2018, oportunidade em que a curatela foi compartilhada entre 

Adelinde Ojeda de Almeida e Margareth Roberta e Silva Pozzobon (id. 

18175450). Instado a se manifestar, o zeloso Ministério Público se 

pronunciou favoravelmente à decretação da curatela (id. 28988706). É o 

relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, 

ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de 

seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, 

privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua 

implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela 

qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda conta hoje com setenta e quatro anos de 

idade e, foi diagnosticada com “Mal de Alzheimer” (CID F10 G30), doença 

crônico degenerativa, progressiva e irreversível, conforme laudo médico 

apresentado. É sabido que, a doença em tela inicialmente gera pequenos 

quadros de esquecimento, atos de repetições e progressivamente atinge 

de maneira substancial a rotina e a capacidade da pessoa exercer os atos 

da vida civil. O primeiro estudo multidisciplinar realizado retrata bem esse 

quadro inicial da doença, o que coloca a curatelanda numa posição de 

vulnerabilidade social. Na oportunidade, a curadora provisória relatou que 

“a interditanda tem 74 anos de idade, é bastante ativa, vai à academia, “é 

super disposta” (sic), mas que começou a ter esquecimentos e 

repetições, “ela pode ter conversado comigo agora, depois de um tempo 

ela conta a mesma história de novo várias vezes” (sic). Relatou que a 

interditanda reside na companhia da irmã Adelinde há dois anos e meio 

(...)”. Aliado ao comportamento oscilante da curatelanda, a família tomou 

conhecimento que ela estaria sendo despojadas de suas economias, de 

forma considerável, ao realizar repasses vultosos em dinheiro a um 

homem, com quem se relacionava, de forma discreta, inclusive, realizando 

o pagamento de suas contas pessoais, o que levou a curadora provisória 

a pleitear medidas protetivas em seu favor. Dessa forma, a preocupação 

da família é justificada. As provas produzidas e, em especial, a entrevista 

realizada com a curatelada, corroboram que ao lado dos momentos de 

lucidez e discernimento, vem os lapsos de memória e notável oscilação 

comportamental, típicos sintomas da doença. Percebe-se que, a 

curatelanda está muito bem amparada pela família, que reconhece a figura 

maternal que ela sempre exerceu no seio familiar e que hoje precisa da 

atenção de todos, não para que se substituam a ela, mas sim para que 

caminhem juntos neste momento específico de sua vida, sendo a curatela 

medida necessária. As curadoras provisórias, irmã e sobrinha da 

curatelanda, estão aptas ao exercício do encargo, pois demonstraram 

interesse e esmero nos cuidados que lhe dispensam. Diante do exposto, e 

de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, 

DECRETO a curatela de Leda Ojeda de Almeida, nomeando, de forma 

compartilhada, como sua curadora Adelinde Ojeda de Almeida e Margareth 

Roberta e Silva Pozzobon, tornando, assim, definitiva a decisão provisória, 

para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, 

estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber valores. Além disso, as curadoras poderão deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. P. I. C. Cuiabá-MT, 11 de março 

de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez - Juíza de 

Direito . E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA 

BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 16 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034289-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BARROSO DE VASCONCELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE CASTRO DE QUEIROZ OAB - MT25267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIA APARECIDA PEREIRA DE VASCONCELLOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1034289-06.2018.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da informação apresentada 

pelo Bancoob. ID 29336302. CUIABÁ, 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022044-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. O. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA BENTA ALVES DE OLIVEIRA OAB - 026.342.971-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 
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EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA 

REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ PROCESSO n. 

1022044-26.2019.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Alimentos]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: WANNY SOFIA 

OLIVEIRA SILVA, ANA BENTA ALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

JOSE EDEMILSON DA SILVA Endereço: Lugar incerto e não sabido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o os alimentos em atraso, com os acréscimos legais 

e custas processuais, se houver, sob pena de prisão, ADVERTINDO-O 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 528 de seguintes do CPC). 

VALOR DOS ALIMENTOS EM ATRASO: R$ 1.958,28 (mil e novecentos e 

cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), referente aos meses de 

março/2019 a agosto/2019, mais as prestações que se vencerem até a 

data do efetivo pagamento. O depósito da pensão alimentícia, deverá ser 

efetuado diretamente na conta bancária de Ana Benta Alves Oliveira, CPF 

nº 026.342.971-73, perante a Caixa Econômica Federal, agência nº 1308, 

operação nº 013, conta poupança nº 00070710-3. RESUMO DA INICIAL: 

W. S. O. S.., representada por sua Genitora, Ana Benta Alves Oliveira, 

interpôs a presente ação de Execução de Alimentos contra José Edmilson 

da Silva, requerendo o pagamento do valor de R$ 1.958,28 (mil e 

novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), referentes às 

parcelas em atraso dos meses de março/2019 a agosto/2019, sob pena 

de prisão. DECISÃO: Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com 

fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, II). Intime-se o executado, pessoalmente, para, em 03 (três) dias, 

pagar o débito exequendo, correspondente aos meses de março/2019 

abril/2019 e maio/2019, totalizando R$ 966,48 (novecentos e sessenta e 

seis reais e quarenta e oito centavos), bem como, as prestações que 

vencerem no curso da presente ação, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuar a quitação sob pena de protesto judicial e de 

prisão civil, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil. 

Consigne-se que, o depósito da pensão alimentícia, deverá ser efetuado 

diretamente na conta bancária de Ana Benta Alves Oliveira, CPF nº 

026.342.971-73, perante a Caixa Econômica Federal, agência nº 1308, 

operação nº 013, conta poupança nº 00070710-3. Como medida de 

celeridade e economia processual, sirva cópia da presente como mandado 

de intimação[1]. Notifique-se o nobre Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de maio de 2019. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian - Juíza de Direito. DESPACHO: Vistos 

etc. Defiro o pedido de id. 26039018, promova-se pesquisa, junto ao 

sistema INFOJUD / SIEL / MTE, visando a obtenção de informações, em 

relação ao endereço do executado José Edemilson da Silva. Em sendo 

positiva, cumpra-se a decisão de id 20333791. Em sendo negativas as 

buscas, cite-se o executado, por edital, pelo prazo de 20 (vinte dias). 

Faça constar do edital a advertência de que será nomeado curador 

especial em caso de revelia. Transcorrido o prazo determinado, sem 

manifestação da parte ré, nomeio-lhe como curador especial, nos termos 

do art. 72, II, do Código de Processo Civil, à culta Defensoria Pública,, que 

deverá ser intimada para apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob às homenagens deste Juízo Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de dezembro 

de 2019 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez - Juíza de 

Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do 

prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA BEATRIZ COSTA 

PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1026568-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FRANCISCA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAI BARROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1026568-66.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do estudo social realizado. 

CUIABÁ, 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008508-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY DUARTE (REQUERENTE)

FRANCISCO DUARTE FILHO (REQUERENTE)

GLAUCIA REGINA DUARTE (REQUERENTE)

TAMIRIS FERNANDA DUARTE MARQUES (REQUERENTE)

TAMILA EMANUELE DUARTE (REQUERENTE)

WILSON DUARTE (REQUERENTE)

OACY DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1008508-79.2018.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da resposta dos ofícios e 

requerer o que de direito. CUIABÁ, 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
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Certidão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014882-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERTULIO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO MANOEL DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

ELIZABETH GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES (INVENTARIADO)

ALUÍSIO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

ELISA SOTERA DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

VANDERLEI ANDRE DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação de Síria Gomes de Oliveira e demais herdeiros quanto à 

promoção dos atos necessários à regularização do imóvel. CUIABÁ, 17 de 

março de 2020. ANA BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN Estagiária SEDE DO 1ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021102-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA 

REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ PROCESSO n. 

1021102-91.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Guarda com genitor ou responsável no exterior]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: BENEDITA ROSALINO FERREIRA POLO PASSIVO: SEBASTIAO 

GONCALVES FERREIRA INTIMANDO: TERCEIROS E INTERESSADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS 

dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que 

decretou a curatela de Sebastião Frederick S. I. de Almeida, nomeando 

como sua curadora, de forma definitiva, Benedita Rosalino Ferreira. 

SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por 

Benedita Rosalino Ferreira, em face de Sebastião Frederick S. I. de 

Almeida, devidamente qualificados. Consta dos autos que, a autora é 

esposa[1] do curatelando, nascido em 20 de janeiro de 1954, hoje com 

sessenta e seis anos de idade, foi acometido com neoplasia, com 

metástase óssea, e, desde abril de 2019, se encontrava internado no 

Pronto Socorro de Cuiabá, conforme atestado no laudo médico de id. 

20164021, o que lhe impõe a assistência constante de terceiro e o impede 

ao exercício dos atos da vida civil. Infere-se que, o curatelando concordou 

com o pedido de curatela, pois lúcido e orientado no tempo e espaço, mas 

sem previsão de alta hospitalar, conforme atestado médico acostado ao id. 

20164021. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 20187252, que 

concedeu a gratuidade processual postulada, nomeou a autora, curadora 

provisória do curatelando, determinou sua citação, a expedição de ofício 

ao INSS e a realização de estudo social. O curatelando não foi citado, pois 

segundo informações do hospital, encontrava-se sedado (id. 20573227). 

Foi-lhe nomeado curador especial, que apresentou contestação por 

negativa geral no id. 26034200. O INSS informou que não consta benefício 

previdenciário em nome do curatelando (id. 21347497). Relatório de estudo 

social, consta do id. 21847364. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério 

Público opinou favoravelmente à procedência do pedido (id. 28065307). É 

o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, 

ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de 

seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, 

privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua 

implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela 

qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em análise, o laudo 

médico apresentado pela autora comprova que o curatelando foi 

acometido com neoplasia, com metástase óssea e, desde abril de 2019, se 

encontrava internado no Pronto Socorro de Cuiabá, sem previsão de alta 

médica, o que impunha o assistência constante de terceiro e o impedia ao 

exercício dos atos da vida civil. A fim de corroborar os fatos 

apresentados, foi determinada a realização do estudo social, por meio do 

qual se constatou que o curatelando encontrava-se internado no Hospital 

do Câncer, em razão do tumor metastático avançado, ainda sem previsão 

de alta hospitalar. Assim, mediante as observações realizadas 

depreendeu-se que o requerido não possui condições físicas para gerir 

sua vida civil. Nesse contexto, a curatela é medida necessária neste 

momento da vida do curatelando, encontrando-se a autora apta ao 

exercício do encargo, sendo quem vem-lhe prestando os cuidados 

necessários ao seu bem estar. Diante do exposto, e de tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a curatela de 

Sebastião Frederick S. I. de Almeida, nomeando, como sua curadora 

Benedita Rosalino Ferreira, tornando, assim, definitiva a decisão 

provisória, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que 

envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para 

sacar e receber valores. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.I. C. Cuiabá-MT, 

27 de fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez - Juíza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos 

e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ANA BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 2 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 253 de 994



“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001376-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. C. B. D. S. (REU)

Z. C. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT216470-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este processo para 

INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1052684-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. S. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista que o executado, devidamente intimado, deixou 

decorrer o prazo sem que tenha juntado aos autos qualquer comprovante 

de pagamento ou justificativa da impossibilidade de fazê-lo. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1051561-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. B. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARICY GABRIELLY ALENCASTRO ALMEIDA OAB - MT25563-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. J. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILANA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT18352-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este processo para 

INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025818-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS OAB - MT2826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMAR TEREZIO DA CRUZ (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO CERTIFICO que 

decorreu o prazo para a PARTE REQUERIDA manifestar-se no feito, sem 

que houvesse qualquer manifestação no prazo legal. Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista que a Parte Requerida, devidamente citado, 

deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031142-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. A. D. S. (EXEQUENTE)

Y. F. D. A. D. S. (EXEQUENTE)

LENICE BERNADETH DE ALMEIDA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EIKNI AUGUSTO DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1031142-69.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: M. B. D. A. D. S., Y. F. D. A. D. S., LENICE BERNADETH DE 

ALMEIDA CONCEICAO EXECUTADO: EIKNI AUGUSTO DA SILVA Vistos 

etc. Intime-se a parte exequente, por meio de sua culta advogada, para 

que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, o endereço atualizado do 

demandado. Após, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de 

sessão de medição. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de março de 2020. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1059644-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PATRICIA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ERIVALDO NUNES SILVA JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ONOFRE ESTEVES OAB - PR11081 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1059644-81.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): DAYANE PATRICIA ALVES REU: ERIVALDO NUNES SILVA 

JUNIOR Vistos etc. Ante o teor do Art.10, III da Portaria – Conjunta n° 247 

de 16.03.2020 que, determina a suspensão das audiências e demais atos 

processuais, a fim de prevensão ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coranavirus), redesigno a solenidade do id.27612230 para o dia 22 de 

junho de 2020, às 09:30 horas. Intime-se o requerido por meio de seu culto 

advogado. Sirva a cópia da presente como mandado.[1] Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1]DAYANE PATRICIA ALVES: Rua 63, 

nº 33, Quadra 233, Bairro Pedra 90, CEP 78.099-315, em Cuiabá/MT, 

telefones nº. (65) 99351-5405 e (65) 98126-8233. ZONA 07.

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1029245-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE FREITAS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO(A))

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA DE BRITO GOULART (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029245-69.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE FREITAS GARCIA REQUERIDO: GIOVANA 

DE BRITO GOULART Vistos etc. Ante o teor do Art.10, III da Portaria – 

Conjunta n° 247 de 16.03.2020 que, determina a suspensão das 

audiências e demais atos processuais, a fim de prevensão ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coranavirus), redesigno a solenidade do 

id.29401965 para o dia 24 de junho de 2020, às 16:00 horas. Intime-se o 

autor por meio de seu culto advogado. Sirva a cópia da presente como 

mandado.[1] Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] 

GIOVANA DE BRITO GOULART: Av. Mário Augusto Vieira n. 269, apto. 

1201 - Torre B, Morado do Ouro 2, Cep: 78.053-734, Cuiabá/MT. Z0NA 04

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002670-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RAFAEL SOUSA MIRANDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS OAB - MT3613-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002670-87.2020.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANDERSON RAFAEL SOUSA MIRANDA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DANIEL BARBOSA SILVA Vistos etc. Ante 

o teor do Art.10, III da Portaria – Conjunta n° 247 de 16.03.2020 que, 

determina a suspensão das audiências e demais atos processuais, a fim 

de prevensão ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coranavirus), redesigno a 

solenidade do id.28544327 para o dia 24 de junho de 2020, às 12:30 

horas. Intime-se a parte autora por meio de seu culto advogado. Sirva a 

cópia da presente como mandado.[1] Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

17 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito [1] DANIEL BARBOSA DA SILVA: Rua b, quadra 03, lote 

16, Bairro Real Parque, em Cuiabá MT, CEP 78095-502. ZONA 08.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1057706-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RAMOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA OAB - MT12891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON VICENTE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1057706-51.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: FLAVIA RAMOS MOREIRA REQUERIDO: ANDERSON 

VICENTE DA SILVA Vistos etc. Ante o teor do Art.10, III da Portaria – 

Conjunta n° 247 de 16.03.2020 que, determina a suspensão das 

audiências e demais atos processuais, a fim de prevensão ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coranavirus), redesigno a solenidade do 

id.29069327 para o dia 24 de junho de 2020, às 13:00 horas. Intime-se a 

parte autora por meio de sua culta advogada. Sirva a cópia da presente 

como mandado.[1] Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de março de 

2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito 

[1] ANDERSON VICENTE DA SILVA: Av. Dante Martins de Oliveira, 

Condomínio Planalto III, casa 14, Bairro Planalto, CEP: 78075-525, em 

Cuiabá/MT. ZONA 04.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002352-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANARA OLIVEIRA BORGES (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JOSE LOURENCO (RECONVINDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002352-07.2020.8.11.0041. 

RECONVINTE: INDIANARA OLIVEIRA BORGES RECONVINDO: LEANDRO 

JOSE LOURENCO Vistos etc. Ante o teor do Art.10, III da Portaria – 

Conjunta n° 247 de 16.03.2020 que, determina a suspensão das 

audiências e demais atos processuais, a fim de prevensão ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coranavirus), redesigno a solenidade do 

id.29081903 para o dia 24 de junho de 2020, às 13:30 horas. Intime-se a 

parte autora por meio de seu culto advogado para que, se manifeste, em 

05 (cinco) dias, acerca da certidão do id.30192785, informando o 

endereço atualizado do requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 

de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0022123-61.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. F. D. Z. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT18219-O 

(ADVOGADO(A))

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. Z. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR RODRIGUES OAB - MT23456-O (ADVOGADO(A))

ELAINE CARDINALI AERE OAB - MT243870-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 255 de 994



YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT5495-O (ADVOGADO(A))

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 0022123-61.2015.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR A 

PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da inexistência de ativos financeiros para 

bloqueio em nome do executado, conforme espelho do Bacenju ID 

30341198. CUIABÁ, 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024988-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

ADRIANO ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 vezes com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

PROCESSO n. 1024988-35.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: ADRIANO 

ALMEIDA DA CRUZ, EDILAINE ALMEIDA DA CRUZ POLO PASSIVO: 

LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ INTIMANDO: TERCEIROS E INTERESSADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS 

dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que 

decretou a tomada de decisão apoiada em favor de Luciano de Almeida 

Cruz, nomeando-lhe como seus apoiadores Adriano Almeida da Cuz e 

Edilaine Almeida da Cruz. SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela, proposta por Adriano Almeida da Cruz e Edilaine Almeida da 

Cruz, em face de Luciano de Almeida Cruz, devidamente qualificados. 

Consta dos autos que, Luciano de Almeida Cruz é portador de “Diplegia 

dos Membros Superiores” - CID 10 G83.0, em decorrência de um acidente 

automobilístico, o que o impossibilita ao exercício dos atos da vida civil, 

conforme laudo médico acostado ao id. 14626219. A ação foi recebida, 

por força da decisão de id. 14635065, que concedeu a gratuidade 

processual, nomeou os autores curadores provisórios do curatelando e 

determinou sua citação. O termo de curatela provisória consta do id. 

15135319. O curatelando foi citado[1], mas não apresentou impugnação, 

pelo que sua defesa foi realizada por curador especial[2]. O relatório do 

estudo psicológico foi acostado ao id. 15362712. O INSS informou que o 

curatelando recebe benefício previdenciário (id. 15538796). O curatelando 

foi entrevistado (id. 18612775), oportunidade em que foi determinado ao 

setor multidisciplinar o acompanhamento psicológico do curatelando. O 

relatório de cumprimento da determinação judicial consta do id. 20906590. 

Ao final, o ilustre Ministério Público se pronunciou pela intimação dos 

interessados para que se manifestassem acerca da fixação da tomada de 

decisão apoiada (id. 23802537), com o que manifestaram concordância 

(id. 29210394). É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de 

Curatela, proposta por Adriano Almeida da Cruz e Edilaine Almeida da 

Cruz, em face de Luciano de Almeida Cruz, devidamente qualificados. 

Primeiramente, ante a concordância dos autores, converto o presente em 

pedido de tomada de decisão apoiada. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, 

ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de 

seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, 

privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua 

implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela 

qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade, imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso dos autos, observa-se 

que o autor é mentalmente capaz, encontrando-se, no momento, 

fisicamente limitado, em decorrência de acidente automobilístico, que veio 

a causar-lhe paraplegia, limitando-o ao exercício dos atos da vida civil, a 

longo prazo, necessitando, assim, de medida que o apoie na efetivação de 

seus direitos civis. Nesse cenário, a tomada de decisão apoiada é a 

medida adequada ao caso concreto, uma vez que se restringirá ao auxílio 

dos apoiadores, a fim de suprir-lhe as limitações impostas, por sua atual 

condição física, sem que seja necessário, assim, a fixação excepcional de 

curatela, já que mais limitante. Restou amplamente demonstrado nos autos, 

que os irmãos do curatelando, estão aptos a prestar-lhe o apoio 

necessário nesse momento, sendo certo que são eles quem, de fato, 

exercem todas as tarefas e cuidados necessários ao seu bem estar. Por 

derradeiro, consigno que o apoio será restrito à gerência dos interesses 

do requerente, quanto aos atos da vida civil, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos por ele recebidos, tais como, benefício do INSS, 

inclusive com autorização para que as apoiadoras possam sacar/receber, 

em seu nome, os valores respectivos. Além disso, tomada de decisão que 

recaia sobre o tratamento de saúde adequado, que deve receber o autor, 

em conformidade com as prescrições médicas e, demais representações, 

nos atos da vida civil necessários, dentro dos limites previstos no art. 84 

da lei 13.146/2015. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e, por consequência, CONCEDO a 

tomada de decisão apoiada em favor de Luciano de Almeida Cruz, 

nomeando-lhe como seus apoiadores Adriano Almeida da Cruz e Edilaine 

Almeida da Cruz, com fundamento nos arts. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil e art. 1.783-A, do Código Civil. Expeça-se termo de 

compromisso dos apoiadores, do qual deverão constar os limites do apoio 

a ser oferecido. Embora a tomada de decisão apoiada, neste caso, para 

atender ao caso concreto, não conte com prazo de vigência, é certo que 

poderá ser extinta, a qualquer tempo, a pedido do apoiado ou por 

desinteresse da apoiadora na continuidade de participação do processo 

de tomada de decisão, conforme estabelecem os §§ 9 e 10 do art. 1.783-A 

do CC. Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais para 

averbação. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem Custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez - Juíza de Direito. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA BEATRIZ COSTA 

PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011498-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE LIMA BARBIERI ANTUNES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 vezes com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

PROCESSO n. 1011498-09.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Capacidade Processual, Alimentos]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS POLO PASSIVO: LUCIANE 

LIMA BARBIERI ANTUNES DOS SANTOS INTIMANDO: TERCEIROS E 

INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E 

INTERESSADOS dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita, que decretou a curatela de Luciane Lima Barbieri Antunes, 

nomeando como seu curador, de forma definitiva, Clayton Antunes dos 

Santos. SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta 

por Clayton Antunes dos Santos, em face de Luciane Lima Barbieri 

Antunes, devidamente qualificadas. Consta dos autos que, o autor é 

ex-marido da curatelanda, que é portadora de “Esquizofrenia Paranóide” 

(CID10 F-20.0), condição que a impede de exercer os atos da vida civil, 

conforme laudo médico acostado ao id. 18802114. A ação foi recebida, 

por meio da decisão de id. 19266936, que concedeu a gratuidade 

processual postulada, nomeou a autora curadora provisória do 

curatelando, determinou sua citação, a expedição de ofício ao INSS, para 

informação quanto à eventual auxílio previdenciário e a realização de 

estudo social. O termo de curatela provisória foi entregue (id. 19494139). 

A curatelanda foi citada[1], e, em razão de sua inércia[2], sendo sua 

defesa garantida pelo curador especial nomeado[3]. O INSS informou que 

a curatelanda recebe benefício previdenciário (id. 20223790). O relatório 

de estudo social, consta do id. 20700118 e 28408013. Instado a se 

manifestar, o zeloso Ministério Publico se pronunciou pela procedência da 

ação (id. 29492550). É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em 

análise, as provas documentais produzidas, em especial, o laudo médico 

apresentado, demonstra que a curatelanda tem esquizofrenia paranóide, o 

que, é sabido, lhe impede de praticar, por si só, os atos da vida civil, e 

demanda acompanhamento constante, pois afeta sua capacidade de 

conviver socialmente. A fim de corroborar os fatos, foi realizado estudo 

social, por meio do qual se constatou que a curatelanda está sob os 

cuidados de terceiros, tem feito uso regular da medicação, o que lhe 

trouxe certa estabilidade, notadamente quanto a ocorrência de surtos, 

todavia, sente muita sonolência. Nesse cenário, as provas produzidas 

permitem a este Juízo, com segurança, constatar que a curatela é medida 

necessária neste momento, medida esta com alcance delimitado, que não 

extrapola os limites dos atos patrimoniais e relativos ao tratamento médico 

a que se deva submeter a curatelanda. Sendo assim, a limitação na 

capacidade cognitiva e de comunicação do curatelando, dispensa, 

qualquer outra prova, se encontrando o autor apto ao exercício do 

encargo, pois pratica todos os cuidados necessários ao seu bem estar. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, DECRETO a curatela de Luciane Lima Barbieri 

Antunes, nomeando como seu curador Clayton Antunes dos Santos, 

tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que pratique, em seu 

nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial 

e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. Além disso, a 

curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em 

conformidade com as prescrições médicas, dentro dos limites previstos no 

art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 11 de março de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez - Juíza de Direito. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ANA BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN, digitei. 

CUIABÁ, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002250-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RICARDO DE ARRUDA CRUZ OAB - 024.689.171-89 

(REPRESENTANTE)

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT12087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE RODRIGUES DA CUNHA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002250-82.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: DANIEL RICARDO DE ARRUDA CRUZ REU: JAQUELINE 

RODRIGUES DA CUNHA Vistos etc. Ante o teor do Art.10, III da Portaria – 

Conjunta n° 247 de 16.03.2020 que, determina a suspensão das 
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audiências e demais atos processuais, a fim de prevensão ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coranavirus), redesigno a solenidade do 

id.28199700 para o dia 24 de junho de 2020, às 09:00 horas. Intime-se o 

autor, por meio de seu culto advogado. Sirva a cópia da presente como 

mandado.[1] Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] 

JAQUELINE RODRIGUES DA CUNHA: Av. Prainha, Quitinete 04, Bairro 

Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, Próximo ao Supermercado Mais Você. 

ZONA 05.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005449-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARCIO VIEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINA ANTONIA VISITACAO OAB - MT0014541A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA APARECIDA DOS SANTOS BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1005449-15.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS MARCIO VIEIRA BARROS REQUERIDO: VILMA 

APARECIDA DOS SANTOS BARROS Vistos etc. Ante o teor do Art.10, III 

da Portaria – Conjunta n° 247 de 16.03.2020 que, determina a suspensão 

das audiências e demais atos processuais, a fim de prevensão ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coranavirus), redesigno a solenidade do 

id.29102929 para o dia 24 de junho de 2020, às 14:30 horas. Intime-se o 

autor, por meio de sua ilustre advogada. Sirva a cópia da presente como 

mandado.[1] Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] 

VILMA APARECIDA DOS SANTOS BARROS: Av. Maria Augusto Vieira, 

269, Bloco 6, Torre M, apto 203, Morada do Ouro, CEP: 78053-734, 

Cuiabá/MT. ZONA 04.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021306-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. M. (AUTOR(A))

CARLA CHRISTINA FREIRE GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CHAVES CORREA OAB - MT40729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMICIO MARTINS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1021306-38.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça. CUIABÁ, 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076186 Nr: 58054-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NST, KRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELA 

FLORÊNCIA CAMARGO, para devolução dos autos nº 

58054-28.2015.811.0041, Protocolo 1076186, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006015-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. S. D. S. (REQUERENTE)

FAIRINI FRANCA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Jonathan França dos Santos (REQUERENTE)

FAIDELENE FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO OAB - MT25632/O 

(ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1006015-61.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: FAIRINI FRANCA DOS SANTOS REQUERENTE: 

JONATHAN FRANÇA DOS SANTOS, FAIDELENE FRANCA DOS SANTOS, 

J. R. S. D. S. ESPÓLIO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS Vistos etc. Defiro 

parcialmente o pedido acostado ao id. 30087121, pelo que concedo, tão 

somente, o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte autora colacione 

aos autos a procuração outorgada pelo herdeiro Jonathan e/ou para que 

informe seu endereço completo, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012784-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZILDA MARIA DE ALMEIDA GOMES (REQUERENTE)

NILVO EDUARDO BORGES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA THEREZINHA DE MORAES ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1012784-85.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: IZILDA MARIA DE ALMEIDA GOMES, NILVO EDUARDO 

BORGES DE ALMEIDA REQUERIDO: WILMA THEREZINHA DE MORAES 

ALMEIDA Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no 

art. 98 do CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). 

Nomeio como curadora provisória de Wilma Therezinha de Moraes 

Almeida, mediante compromisso, Izilda Maria de Almeida Gones, para que, 

pratique os atos da vida civil da curatelanda que, envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Deixo, por ora, de designar a entrevista da curatelanda, 

ante a informação de que a mesma encontra-se sem condições de 

locomoção. Cite-se a curatelanda dos termos desta ação, fazendo constar 

do mandado que, a mesma poderá impugnar o pedido, contados 15 

(quinze) dias após a citação. No ato da citação, o ilustre Oficial de Justiça, 

deverá certificar, se a curatelanda encontra-se em condições de 

locomoção para se apresentar em Juízo. Transcorrido o prazo da citação, 

sem manifestação da parte ré, remetam-se os autos à Defensoria Pública, 

que atua em defesa dos interesses da parte demandada, que, ora nomeio 

como curadora especial da beneficiária, conforme disciplina o art. 72, do 

CPC. Oficie-se o INSS, para que em 05 (cinco) dias, informe a este Juízo 
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se a curatelanda recebe algum benefício previdenciário. Em caso positivo, 

que seja remetida cópia do prontuário e laudo médico, para ser juntado a 

estes autos. Sirva a cópia da presente como mandado[1]. Realize-se 

estudo social em 30 (trinta) dias. Notifique-se o douto Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] 

WILMA THEREZINHA DE MORAES ALMEIDA: Rua Professora Tereza Lobo, 

n° 156, Edifício Serra Azul, Apartamento n° 96, Bairro Consil, em 

Cuiabá/MT, CEP 78.048-700. ZONA 03. Ou Clínica Casannova Residencial 

Geriátrico: Rua 5, n° 150, Quadra n° 12, Bairro Boa Esperança, em 

Cuiabá/MT, CEP 78.068-390, Telefone: (65) 3054-4445. ZONA 08.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1012476-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE LUCIALDO PEIXOTO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1012476-49.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: IVONEIDE LUCIALDO PEIXOTO ALMEIDA REQUERIDO: JOSE 

CONCEICAO DE ALMEIDA Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, 

emende a inicial, em 15 (quinze) dias, incluindo todos os herdeiros do 

falecido no polo ativo da demanda, sob pena de indeferimento (art. 321, 

CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026061-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZELI APARECIDA VIAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ANA CAROLINA VIAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

PEDRO LUGERIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1026061-08.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEUZELI APARECIDA VIAN DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

PEDRO LUGERIO DE OLIVEIRA, MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA, ANA 

CAROLINA VIAN DE OLIVEIRA Vistos etc. Consigno que, duas são as 

herdeiras, uma atua em causa própria e representando a outra, além da 

meeira. Converto o julgamento em diligência, pois pendentes providências. 

Intime-se o inventariante, para que, 10 (dez) dias: 1. junte aos autos a 

matrícula atualizada do imóvel. 2. apresente plano de partilha, diante da 

desistência da doação. Após, voltem-me os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026826-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

JOSEFA DE SOUZA LEITE (REQUERENTE)

CIDIONE MARTINS DE FARIAS (REQUERENTE)

ADNEY FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

MARLEY FERREIRA LEITE BRUNO (REQUERENTE)

VONEY FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

VANEY FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

WERLEY FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1026826-76.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSEFA DE SOUZA LEITE, SHIRLEY FERREIRA LEITE, 

WERLEY FERREIRA LEITE, VANEY FERREIRA LEITE, VONEY FERREIRA 

LEITE, MARLEY FERREIRA LEITE BRUNO, ADNEY FERREIRA LEITE, 

CIDIONE MARTINS DE FARIAS DE CUJUS: FERNANDO FERREIRA LEITE 

Vistos etc. Defiro o pedido de id. 24117348. Concedo o prazo de 30 

(trinta) dias, para a juntada dos documentos, dentre os quais as certidões 

negativas de débitos tributários e o plano de partilha. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016307-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNA ALENCAR RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

VICTOR HUGO ALENCAR DA SILVA (REQUERENTE)

D. A. R. D. S. (REQUERENTE)

GISLENE ALENCAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

JOAO PEDRO ALENCAR RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS HUGO RONDON DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1016307-42.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GISLENE ALENCAR DE CARVALHO, JOAO PEDRO 

ALENCAR RONDON DA SILVA, VICTOR HUGO ALENCAR DA SILVA, D. A. 

R. D. S., MARIANNA ALENCAR RONDON DA SILVA DE CUJUS: RUBENS 

HUGO RONDON DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Inventário, proposto por 

Girlene Alencar de Carvalho Rondon, João Pedro Alencar Rondon da Silva, 

Victor Hugo Alencar da Silva, Daniel Alencar Rondon da Silva e Marianna 

Alencar Rondon da Silva, visando a partilha dos bens deixados por 

Rubens Hugo Rondon da Silva, devidamente qualificada. Consta dos autos 

que, o de cujus faleceu, em 23 de novembro de 2018[1], era casado com 

Girlene Alencar de Carvalho Rondon[2], sob o regime da comunhão parcial 

de bens e deixou quatro filhos, João Pedro Alencar Rondon da Silva, 

Victor Hugo Alencar da Silva, Daniel Alencar Rondon da Silva e Marianna 

Alencar Rondon da Silva. Infere-se que, o falecido não deixou disposição 

de última vontade[3], sendo a herança composta por direitos decorrentes 

de ações judic ia is  de nº .  1010068-76.2018.8.11.0002 , 

1040007-81.2018.8.11.0041 e de processo administrativo, que possui por 

escopo o recebimento de férias e licença prêmio - n.º 564970/2018. A 

ação foi recebida, por força da decisão de id. 20481292, que concedeu a 

gratuidade processual postulada e determinou a busca de bens, por meio 

dos sistemas conveniados, a qual restou negativa, conforme extratos 

acostados ao id. 21074397. As primeiras declarações, acompanhadas por 

plano de partilha, constam do id. 21455049. As certidões negativas de 

débitos tributários, constam do id. 21455060, 21455054 e 21455057. 

Consigno que, o acervo hereditário é composto por direitos eventuais, 

decorrentes de processo administrativo e judiciais, os quais até este 

momento não são passíveis de quantificação e identificação de sua 

natureza, razão pela qual, os autos deverão permanecer arquivados até 

finalização dos processos. Diante do exposto, promova-se o 

arquivamento provisório do processo, pelo prazo de 01 (um) ano. 

Decorrido, certifique-se e intimem-se as partes para que manifestem seu 

interesse no prosseguimento do processo, por meio do seu procurador 

constituído. Após, voltem-me os autos conclusos para decisão. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. Angela Regina Gama da 
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Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 20479998 [2] Id. 

19499943 [3] Id. 19499941

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037091-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA PICAO ALMEIDA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MADEIRA PICÃO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1037091-40.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: NEUZA MARIA PICAO ALMEIDA DE CUJUS: JOSE 

MADEIRA PICÃO Vistos etc. Trata-se de Arrolamento Sumário, proposto 

por Neuza Maria Picão Almeida, visando à obtenção da partilha dos bens 

deixados por José Madeira Picão, devidamente qualificados. Consta dos 

autos que, o de cujus faleceu, em 03 de novembro de 1999[1], era 

viúvo[2], e deixou sete filhos, Neuza Maria Picão Almeida, Vanda Maria 

Picão Lopes, Maria Pedrina Picão Poli, Evani Maria Picão Madeira, Zildinha 

Aparecida Picão Moura, Senira Alves Picão de Oliveira e Jessé Alves 

Picão. Infere-se que, o falecido não deixou testamento[3], sendo o acervo 

hereditário composto por direitos de propriedade sobre o imóvel 

residencial, localizado na Av. 30, quadra 28, lote 30, Parque Nova 

Esperança II, nesta cidade, de matrícula nº. 55.380, avaliado em R$ 

107.999,93 (cento e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa 

e três centavos)[4]. Infere-se que, os herdeiros, com exceção de Neuza 

Maria Picão de Almeida, renunciam à herança, por meio de escritura 

pública (id. 24535476) e termo nos autos (id. 25250936). A ação foi 

recebida, como arrolamento sumário, por força da decisão de id. 

23026900, que concedeu a gratuidade processual postulada, nomeou a 

autora inventariante, e determinou a busca de bens do espólio, por meio 

dos sistemas conveniados, a qual restou negativa (id. 23728999). As 

certidões negativas de débitos tributários, perante as Fazendas Públicas: 

Federal, Estadual e Municipal, constam do id. 22915654, 22915658 e 

22915660. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, a adjudicação da herança deixada por José Madeira Picão, à 

herdeira Neuza Maria Picão Almeida, com fundamento nos artigos 487, 

inciso III e 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros. Transitada em julgado esta 

decisão, expeça-se a carta de adjudicação. Na sequência, intime-se a 

Fazenda Pública Estadual, para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes, em atenção ao 

disposto no art. 659, §2º, do CPC. Após, procedam-se as devidas baixas 

e anotações legais, arquivando-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 

22915644 [2] Id. 22915650 [3] Id. 28445771 [4] Id. 28445770

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012230-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE TOCANTINS CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBEDI ANDRADE CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1012230-87.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CILENE TOCANTINS CERQUEIRA REQUERIDO: ALBEDI 

ANDRADE CERQUEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Autorização 

Judicial, proposta por Cilene Tocantins Cerqueira, devidamente qualificada. 

Consta dos autos que, a autora é viúva de Albedi Andrade Cerqueira, 

falecido em 05 de novembro de 2017, e tomou conhecimento acerca de um 

saldo bancário, perante a Caixa Econômica Federal, pelo que, pugna por 

autorização judicial para levantamento. As buscas de valores, por meio 

dos sistemas conveniados restaram inexitosas (id. 19793353). A Caixa 

Econômica Federal juntou extrato do saldo bancário em nome do falecido, 

do qual consta a existência da quantia de R$ 14,74 (quatorze reais e 

setenta e quatro centavos), conforme documento acostado ao id. 

27927699. Na sequência, intimada, a parte autora pugnou pelo 

arquivamento do processo (id. 29767978). Diante do exposto, JULGO 

EXTINTA a presente ação, em face da desistência expressa da parte 

autora, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, procedam-se às baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 17 de março de 

2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039538-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA MARTINS FORTES DOS REIS OAB - MT16125-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA DAS GRACAS BARROS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1039538-98.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: PAULO MARCOS DE BARROS DE CUJUS: REGINA DAS 

GRACAS BARROS Vistos etc. Trata-se de Arrolamento Sumário, proposto 

por Paulo Marcos de Barros, visando à obtenção da partilha dos bens 

deixados por Regina das Graças Barros, devidamente qualificados. 

Consta dos autos que, a de cujus faleceu, em 08 de novembro de 2015[1], 

era solteira, e deixou um único filho, Paulo Marcos de Barros, maior e 

capaz. Infere-se que, a falecida não deixou testamento[2], sendo o acervo 

hereditário composto por um veículo, Toyota/Corolla GLI 18 CVT[3], placa 

QBF 6431, ano 2015/2015, avaliado em R$ 59.145,00 (cinquenta e nove mil 

cento e quarenta e cinco reais), cujo financiamento incidente já foi 

quitado[4] e a fração ideal (1/8) do imóvel de matrícula nº. 74.552[5], 

avaliado em R$ 41.252,12 (quarenta e um mil duzentos e cinquenta e dois 

reais e doze centavos)[6]. A ação foi recebida, como arrolamento sumário, 

por força da decisão de id. 23828546, que concedeu a gratuidade 

processual postulada, nomeou inventariante, e determinou a busca de 

bens do espólio, por meio dos sistemas conveniados, a qual culminou na 

localização do veículo arrolado (id. 24155063). As certidões negativas de 

débitos tributários, perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal, constam do id. 24552362, 24552364 e 24552372. Diante do 

exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a adjudicação dos bens 

deixados por Regina das Graças Barros, à seu único herdeiro, Paulo 

Marcos de Barros, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 659 e seguintes, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, expeça-se 

a carta de adjudicação e alvará para transferência do veículo. Na 

sequência, intime-se a Fazenda Pública Estadual, para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes, em atenção ao disposto no art. 659, §2º, do CPC. Após, 

procedam-se as devidas baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 23710556 [2] Id. 24552354 [3] Id. 

23710569 [4] Id. 29064099 [5] Id. 23711394 [6] Id. 28668886

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003940-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

JOSYANE DIAS FERREIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DIAS FERREIRA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1003940-49.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIS JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA, CARLOS EDUARDO 

DIAS FERREIRA INVENTARIANTE: JOSYANE DIAS FERREIRA DE CUJUS: 

ANA MARIA DIAS FERREIRA Vistos etc. Trata-se de Arrolamento Sumário, 

proposto por Luiz Jorge Oliveira Ferreira, Carlos Eduardo Dias Ferreira, 

Mariele Laura Quevedo Gomes Ferreira e Josyane Dias Ferreira, visando à 

obtenção da partilha dos bens deixados por Ana Maria Dias Ferreira, 

devidamente qualificadas. Consta dos autos que, a de cujus faleceu, em 

19 de novembro de 2012[1], era casada com Luiz Jorge Oliveira 

Ferreira[2], sob o regime da comunhão universal de bens, e deixou dois 

filhos, Carlos Eduardo Dias Ferreira e Josyane Dias Ferreira, maiores e 

capazes. Infere-se que, o inventariado não deixou testamento[3], sendo o 

acervo hereditário composto por um imóvel, de matrícula nº. 29.092, nesta 

cidade, avaliado em R$ 234.756,11 (duzentos e trinta e quatro mil 

setecentos e cinquenta e seis reais e onze centavos)[4]. A inicial veio 

acompanhada plano de partilha. As certidões negativas de débitos 

tributários, perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, 

constam do id. 28668890, 28670941 e 28670942. A ação foi recebida, 

como arrolamento sumário, por força da decisão de id. 28677015, que 

concedeu a gratuidade processual postulada, nomeou inventariante, e 

determinou a busca de bens do espólio, por meio dos sistemas 

conveniados, a qual restou negativa (id. 29225058). Diante do exposto, e 

tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, a partilha do direito deixados por 

Ana Maria Dias Ferreira, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 659 e 

seguintes, do Código de Processo Civil, atribuindo aos herdeiros por 

contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. Transitada em julgado esta decisão, 

expeça-se o formal de partilha. Na sequência, intime-se a Fazenda Pública 

Estadual, para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de 

outros tributos porventura incidentes, em atenção ao disposto no art. 659, 

§2º, do CPC. Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020 Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 28668878 [2] Id. 

28668879 [3] Id. 29407732 [4] Id. 28668886

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1057906-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS YASSOYAMA (REQUERENTE)

REGINA YUMI NAMBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ZAMBOM MAGALHAES GALVAO OAB - SP353840 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1057906-58.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS YASSOYAMA e REGINA YUMI NAMBA Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta por Marcos 

Yassoyama e Regina Yumi Namba Yassoyama, devidamente qualificados. 

Consta dos autos que, as partes contraíram matrimônio, em 06 de agosto 

2004 (id. 26945053), sob o regime da comunhão parcial de bens, do qual 

advieram dois filhos, em relação aos quais acordam quanto ao exercício 

da guarda compartilhada. Infere-se que, não foram amealhados bens. 

Instado a se manifestar, o zeloso Ministério Público se pronunciou 

favoravelmente à homologação do acordo (id. 28977997. Diante do 

exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, III, 

letra “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

realizado, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais e, via de 

consequência, DECRETO o divórcio de Marcos Yassoyama e Regina Yumi 

Namba Yassoyama, com fulcro nos arts. 226, §6º, da Constituição da 

República e 487, inciso I do Código de Processo Civil, declarando 

cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime 

matrimonial de bens. Expeça-se mandado de averbação. Consigne-se que, 

a divorcianda voltará a usar o nome de solteira: Regina Yumi Namba. 

Transitada em julgado, após as formalidades e baixas legais, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031182-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MICAEL RODRIGUES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JACQUELINE MARQUES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITO REINALDO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1031182-51.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JACQUELINE MARQUES DOS SANTOS, MATHEUS MICAEL 

RODRIGUES DA SILVA DE CUJUS: JOSELITO REINALDO DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Arrolamento Comum, proposta por Jacqueline 

Marques dos Santos Silva, visando à obtenção da partilha dos bens 

deixados por Joselito Reinaldo da Silva, devidamente qualificados. Consta 

dos autos que, o de cujus faleceu em 24 de março de 2018[1], era casado 

com Jacqueline Marques dos Santos Silva[2], sob o regime da comunhão 

parcial de bens, e deixou dois filhos, Matheus Micael rodrigues da Silva e 

Esther Alanna Marques da Silva, esta última nascida em 04 de outubro de 

2012. Infere-se que, o inventariado não deixou testamento[3], sendo o 

acervo hereditário composto por: 1. Direitos de propriedade sobre o imóvel 

residencial, localizado no Lote 04, quadra 04, residencial Itamarati, bairro 

Planalto, de matrícula 54.110, avaliado em R$ 102.548,57 (cento e dois mil 

quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)[4]; 2. 

Direitos de posse sobre o lote de terreno, com 400m², localizado na 

Colônia Agrícola 26 de Setembro, na região administrativa de 

Taguatinga/DF, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)[5]; 3. 

Aplicação bancária (LCI), com vencimento em 24/10/2019, perante a Caixa 

Econômica Federal, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)[6]. A inicial 

veio acompanhada por plano de partilha e procuração outorgada pelo 

herdeiro maior e capaz. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 

15472509, que nomeou a autora inventariante, determinou a busca de 

bens e valores, por meio dos sistemas conveniados e a citação dos 

interessados não representados. As buscas de valores restaram 

negativas, conforme extratos acostados ao id. 15709935. As primeiras 

declarações, acompanhadas por plano de partilha, constam do id. 

16474494, em relação às quais se pronunciou o zeloso Ministério Público 

no id. 17676025. A pedido no nobre Ministério Público (id. 27136870), o 

plano de partilha foi retificado e seus termos constam do id. 28539995, 

sobre os quais já se pronunciou o Parquet no id. 29532382. A Caixa 

Econômica Federal realizou o depósito da quantia de R$ 86.618,68 

(sessenta e seis mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito 

centavos) – id. 22137090. As certidões negativas de débitos tributários, 

perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e Município de Cuiabá/MT, 

constam do id. 20177688, 20177689 e 26125799. A declaração de 

isenção do ITCMD, referente ao Estado de Mato Grosso, consta do id. 

21125816. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, a partilha dos bens e direitos deixados por Joselito Reinaldo da 

Silva, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 664 e seguintes, do 

Código de Processo Civil, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Transitada em julgado esta decisão, somente após a juntada da 

certidão negativa de débitos tributários, perante o Distrito Federal, 

expeça-se o formal de partilha e alvará para levantamento dos valores, 

nos termos da partilha (id. 28539995). Consigne-se que, a quota parte que 

se destina à herdeira, Esther Alanna Marques da Silva, ficará depositada 

em conta judicial até que alcance a maioridade ou, mediante autorização 

judicial, ouvido o Ministério Público. Na sequência, intime-se a Fazenda 

Pública Estadual e o Distrito Federal, para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, em 

atenção ao disposto no art. 662, §2º, c/c art. 664, §4º, do CPC. Após, 

procedam-se as devidas baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos independentemente de nova determinação. P.I.C. Cuiabá-MT, 17 de 
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março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza 

de Direito [1] Id. 15411186 [2] Id. 15411185 [3] Id. 16474502 [4] Id. 

15411190 [5] Id. 15411291 [6] Id. 15411292

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033987-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. P. D. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

ROBSON RONDON OURIVES OAB - MT4998-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Considerando a Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de entrevista para o dia 18 de junho de 2020, às 

13h30min. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006260-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. R. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDO SEBASTIAO DO AMARAL OAB - MT25428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. G. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1006260-72.2020.8.11.0041 Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, 

Alimentos e Regulamentação do Direito de Convivência proposta por 

Luciene Maria Rodrigues do Nascimento Profício em face de Bruno 

Alexandre Gonçalves Profício. Verifico que a autora pleiteia a título de 

alimentos o valor de 30% (trinta por cento) da renda mensal do requerido, 

no entanto, não acostou nenhuma prova dos rendimentos do requerido. E 

vê-se que informa ser ele micro empresário. Dessa forma, estabelecer a 

pensão sobre os rendimentos, peca contra a objetividade do procedimento 

de pensão, porque em caso de não pagamento, será necessário proceder 

previamente à liquidação da sentença para estabelecer o valor dos 

alimentos. Dessa maneira, considerando a relação de parentesco entre a 

infante e o requerido, conforme atesta a certidão de nascimento, defiro os 

alimentos provisórios aos filhos Abghail Rodrigues Profício e Joaquim 

Rodrigues Profício, que arbitro, por ora, em 01 (um) salário mínimo, 

incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, quando houver. O valor dos 

alimentos deverá ser depositado, até o dia dez (10) de cada mês, na conta 

bancária indicada pela parte autora no id. 29217476, item “5.2” ou, 

mediante recibo. O trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade 

será aferido em momento oportuno, após exaurimento da cognição. 

Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 30 de abril de 

2020, às 14h30min. Se não houver acordo, a requerida terá, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por intermédio 

de advogado, sob pena de revelia. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1055926-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. P. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE FERREIRA OAB - MT3574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. Z. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1055926-76.2019.8.11.0041. Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Cumprimento de Sentença por Descumprimento de 

Acordo proposta por Kamila Godoes Fiorelli, menor impúbere representada 

por sua genitora Geanny Merielle Paes Godoes em face de Rafael Zanin 

Fiorelli. Nos termos do art. 523 do novo Código de Processo Civil, cite-se 

para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de dez por 

cento (CPC, art. 523, § 1º). Em caso de pagamento parcial, a multa e a 

verba honorária incidirão sobre o valor remanescente da dívida (CPC, art. 

523, § 2º). Querendo, o executado poderá oferecer impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525, caput e § 1º). Decorrido o prazo 

assinalado sem manifestação do executado, dê-se vista dos autos à parte 

exequente para que indique bens à penhora ou postule o que entender de 

direito. Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1055926-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. P. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE FERREIRA OAB - MT3574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. Z. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1055926-76.2019.8.11.0041. Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Cumprimento de Sentença por Descumprimento de 

Acordo proposta por Kamila Godoes Fiorelli, menor impúbere representada 

por sua genitora Geanny Merielle Paes Godoes em face de Rafael Zanin 

Fiorelli. Nos termos do art. 523 do novo Código de Processo Civil, cite-se 

para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de dez por 

cento (CPC, art. 523, § 1º). Em caso de pagamento parcial, a multa e a 

verba honorária incidirão sobre o valor remanescente da dívida (CPC, art. 

523, § 2º). Querendo, o executado poderá oferecer impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525, caput e § 1º). Decorrido o prazo 

assinalado sem manifestação do executado, dê-se vista dos autos à parte 

exequente para que indique bens à penhora ou postule o que entender de 

direito. Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006260-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. R. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDO SEBASTIAO DO AMARAL OAB - MT25428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. G. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1006260-72.2020.8.11.0041 Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, 

Alimentos e Regulamentação do Direito de Convivência proposta por 

Luciene Maria Rodrigues do Nascimento Profício em face de Bruno 

Alexandre Gonçalves Profício. Verifico que a autora pleiteia a título de 

alimentos o valor de 30% (trinta por cento) da renda mensal do requerido, 

no entanto, não acostou nenhuma prova dos rendimentos do requerido. E 

vê-se que informa ser ele micro empresário. Dessa forma, estabelecer a 

pensão sobre os rendimentos, peca contra a objetividade do procedimento 

de pensão, porque em caso de não pagamento, será necessário proceder 

previamente à liquidação da sentença para estabelecer o valor dos 
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alimentos. Dessa maneira, considerando a relação de parentesco entre a 

infante e o requerido, conforme atesta a certidão de nascimento, defiro os 

alimentos provisórios aos filhos Abghail Rodrigues Profício e Joaquim 

Rodrigues Profício, que arbitro, por ora, em 01 (um) salário mínimo, 

incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, quando houver. O valor dos 

alimentos deverá ser depositado, até o dia dez (10) de cada mês, na conta 

bancária indicada pela parte autora no id. 29217476, item “5.2” ou, 

mediante recibo. O trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade 

será aferido em momento oportuno, após exaurimento da cognição. 

Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 30 de abril de 

2020, às 14h30min. Se não houver acordo, a requerida terá, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por intermédio 

de advogado, sob pena de revelia. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0009295-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0009295-96.2016.8.11.0041. 

EXEQUENTE: GLEIDECE REIS DA SILVA EXECUTADO: CLAUDIO 

CASEMIRO DE LIMA Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as 

providências que se mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de 

novembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060379-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DE ARRUDA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLA CONCEICAO LEMES ARRUDA (REU)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035327-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE AUXILIADORA MARQUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS OAB - MT23780/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 15 dias, querendo, manifestar-se 

acerca do Relatório de Estudo Interprofissional.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0024701-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. X. T. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRAZO: 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DR. SERGIO VALERIO 

NÚMERO PROCESSO: 0024701-26.2017.8.11.0041 ESPÉCIE: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXEQUENTE: CARLOS GABRIEL ARRUDA 

COSTA XAVIER TEODORO representado por ROSELI DE ARRUDA COSTA 

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO EXECUTADO: 

LORIVAL XAVIER TEODORO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE 

para no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do primeiro dia útil seguinte ao 

fim do prazo do edital, comparecer na Defensoria Pública a fim de dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Fica advertido que a 

ausência de providências no prazo acima indicado ensejará na extinção 

da ação. Cuiabá - MT, 18 de março de 2020 Assinado Digitalmente Gestora 

Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0027029-80.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. X. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES SANDIM OAB - MT4428-O (ADVOGADO(A))

MANASSES DA SILVA SANTOS OAB - MT27437/O (ADVOGADO(A))

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR OAB - MT4636-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0027029-80.2004.8.11.0041. 

EXEQUENTE: ERINEIA XAVIER DA COSTA EXECUTADO: JOSE BARBOSA 

DA SILVA Vistos. Intime-se a parte exequente, para regularizar a 

representação processual de Thamyris Camila Xavier da Silva, visto que a 

mesma atingiu a maioridade, não sendo mais representada por sua 

genitora. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de março de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1057771-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA COSTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE UELTON DE SOUZA OLIVEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1057771-46.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): ADRIANA DA COSTA DOS SANTOS RÉU: JOSE UELTON DE 

SOUZA OLIVEIRA Vistos. Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e 

Regulamentação de Convívio proposta por Adriana da Costa dos Santos 

em face de Jose Uelton de Souza Oliveira. Quanto à natureza do pedido, 

para comprovar o estado civil, a requerente deve acostar aos autos 

certidão de nascimento ou de casamento, atualizada. Ainda, verifico que 

não fora comprovado a propriedade dos bens descritos na inicial, o que 

compromete a posterior partilha. Sendo assim, emendem a inicial, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil, para que, junte aos autos 

certidão de casamento ou nascimento atualizada, certidão de nascimento 

legível do infante e documentos que comprovem a propriedade de todos 

os bens descritos na inicial, sob pena de serem excluídos da partilha, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016689-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (REQUERENTE)

S. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON SANTOS DE MORAES OAB - MT26384/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que a petição inicial apresentada no id. 19520581 se encontra em 

sigilo, impedindo a acessibilidade do referido documento pelas demais 

partes. Assim, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora, por meio 

de seu advogado(a) a juntar a peça sem sigilo em formato PDF, nos 

termos da Resolução TJMT/TP n. 03/2018.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0012592-39.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA VIDAL DA FONSECA CASTRO REIS (REQUERENTE)

FRANCISCO VIDAL DA FONSECA (REQUERENTE)

LUIZ VIDAL DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

MOHAMAD FIRMINO FARES DA SILVA OAB - MT26338-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE VIDAL DA FONSECA (REQUERIDO)

ESPOLIO DE JOAO LUIS DA FONSECA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0012592-39.2001.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ VIDAL DA FONSECA, FRANCISCO VIDAL DA 

FONSECA, MARIA LUIZA VIDAL DA FONSECA CASTRO REIS REQUERIDO: 

ESPOLIO DE JOAO LUIS DA FONSECA, DULCE VIDAL DA FONSECA 

Vistos. Tendo em vista o prazo de suspensão requerido no id. 25028041, 

ter decorrido, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal. Outrossim, ante o malote digital encaminhado pela 

Terceira Vara Federal de Mato Grosso (id. 27396201), determino que se 

expeça ofício prestando as informações requeridas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005128-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDINA CALINY MARINHO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABDON CLEUBER MARINHO DE MELO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005128-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AMANDINA CALINY MARINHO 

DE MELO REQUERIDO: ABDON CLEUBER MARINHO DE MELO Vistos. 

Considerando as informações contidas no relatório de id 21424280, 

intime-se a parte autora para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se tem 

interesse no prosseguimento da ação, estando ciente dos encargos da 

curatela, bem como da necessidade de colaborar na realização do estudo 

psicossocial determinado nos autos, mas que não pôde ser realizado com 

a autora, em virtude de indisponibilidade de tempo em razão do seu 

trabalho. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0033489-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINA DOS SANTOS CALDAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO JOSE RODRIGUES SALLES (EXECUTADO)

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001964-49.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. D. M. E. P. (EXEQUENTE)

E. M. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO BENEDITO DA SILVA OAB - MT8511-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

EDNILMA PIRES DE CAMARGO OAB - MT7801-O (ADVOGADO(A))

LUCAS DIAS DE CAMPOS OAB - MT16929-O (ADVOGADO(A))

FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI OAB - MT15421-O 

(ADVOGADO(A))

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS IVAM PERAZZA OAB - MT16929-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo nº. 1964-49.2005.8.11.0041 

Vistos. Cuida-se de cumprimento de sentença, deflagrado por Wesson 

Alves de Martins e Pinheiro contra Marcos Ivan Peraza e em suma o 

exequente busca o recebimento de honorários advocatícios. O processo 

foi arquivado em dezembro de 2016 (fl. 123) por ausência de 

impulsionamento, como pode ser visto à fl. 121, e , em junho de 2019, o 

exequente requereu o desarquivamento e a continuidade da ação (fls. 

127/130). Na oportunidade o exequente apresentou o valor atualizado do 

débito, requereu a juntada de contratos de arrendamento, e também a 

liberação do valor que foi bloqueado nos autos. Porém verifico que o 

executado não foi intimado referente ao bloqueio judicial efetuado na data 

de 12.05.2016, conforme consta no id. 28985496. Sendo assim intime-se o 

executado para, querendo, se manifestar referente ao valor bloqueado 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, e também para pagar o débito, 

cujo valor atualizado consta no id. 28985503. Na mesma oportunidade, o 

devedor deverá apresentar em juízo os contratos de arrendamento, 

mencionados no id. 28985502. Decorrido o prazo sem manifestação, 

promova-se a liberação dos valores de id. 28985496, em favor da parte 

credora. Após, intime-se o exequente a se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 

de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033987-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. P. D. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

ROBSON RONDON OURIVES OAB - MT4998-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Considerando a Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de entrevista para o dia 18 de junho de 2020, às 

13h30min. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO
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Processo Número: 1001931-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONETE COSTA MARQUES OAB - 514.625.831-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA FABIOLA COSTA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Considerando a Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de entrevista para o dia 16 de junho de 2020, às 

13h30min. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009918-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRAUDIMIR DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDE ARRUDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT4654-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1009918-12.2017.8.11.0041. AUTOR(A): FRAUDIMIR DE SOUZA SILVA 

REU: MARIA DE LURDE ARRUDA Vistos. Considerando a Portaria Conjunta 

n. 247, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 10 de junho de 2020, às 13h30min. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito CUIABÁ, 17 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033987-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. P. D. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

ROBSON RONDON OURIVES OAB - MT4998-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 

da CNGC, impulsiono os autos para fins de intimar a parte requerente a se 

manifestar acerca da devolução do mandado de citação do ID. nº 

30183672, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002100-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DADONA BATISTA OAB - MT23272-O (ADVOGADO(A))

CILEIDE BARBOSA DOS SANTOS OAB - 304.103.801-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. D. S. (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando a Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 

de junho de 2020, às 14h30min. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0010831-16.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA OAB - MT8163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. D. A. (REQUERIDO)

K. V. S. D. A. (REQUERIDO)

A. L. S. D. A. (REQUERIDO)

C. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0010831-16.2014.8.11.0041. 

REQUERENTE: TEREZINHA RODRIGUES DE MIRANDA REQUERIDO: CELINA 

APARECIDA DE SOUZA, AMANDA LAIS SOUZA DE AMORIM, KAREN 

VANESSA SOUZA DE AMORIM, ALEXANDRE CESAR SOUZA DE AMORIM 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2019. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0010831-16.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA OAB - MT8163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. D. A. (REQUERIDO)

K. V. S. D. A. (REQUERIDO)

A. L. S. D. A. (REQUERIDO)

C. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0010831-16.2014.8.11.0041. 

REQUERENTE: TEREZINHA RODRIGUES DE MIRANDA REQUERIDO: CELINA 

APARECIDA DE SOUZA, AMANDA LAIS SOUZA DE AMORIM, KAREN 

VANESSA SOUZA DE AMORIM, ALEXANDRE CESAR SOUZA DE AMORIM 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2019. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0010831-16.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA OAB - MT8163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. D. A. (REQUERIDO)

K. V. S. D. A. (REQUERIDO)

A. L. S. D. A. (REQUERIDO)

C. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0010831-16.2014.8.11.0041. 

REQUERENTE: TEREZINHA RODRIGUES DE MIRANDA REQUERIDO: CELINA 

APARECIDA DE SOUZA, AMANDA LAIS SOUZA DE AMORIM, KAREN 

VANESSA SOUZA DE AMORIM, ALEXANDRE CESAR SOUZA DE AMORIM 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2019. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0010831-16.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA OAB - MT8163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. D. A. (REQUERIDO)

K. V. S. D. A. (REQUERIDO)

A. L. S. D. A. (REQUERIDO)

C. A. D. S. (REQUERIDO)
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0010831-16.2014.8.11.0041. 

REQUERENTE: TEREZINHA RODRIGUES DE MIRANDA REQUERIDO: CELINA 

APARECIDA DE SOUZA, AMANDA LAIS SOUZA DE AMORIM, KAREN 

VANESSA SOUZA DE AMORIM, ALEXANDRE CESAR SOUZA DE AMORIM 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2019. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0010831-16.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA OAB - MT8163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. D. A. (REQUERIDO)

K. V. S. D. A. (REQUERIDO)

A. L. S. D. A. (REQUERIDO)

C. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0010831-16.2014.8.11.0041. 

REQUERENTE: TEREZINHA RODRIGUES DE MIRANDA REQUERIDO: CELINA 

APARECIDA DE SOUZA, AMANDA LAIS SOUZA DE AMORIM, KAREN 

VANESSA SOUZA DE AMORIM, ALEXANDRE CESAR SOUZA DE AMORIM 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2019. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0017207-96.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. S. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORALICE FRANCISCA GARCIA OAB - MT7444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. M. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587-O (ADVOGADO(A))

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0017207-96.2006.8.11.0041. 

RECONVINTE: SHEILA SILVA SOARES RECONVINDO: LUCIO CUNHA DE 

MORAES Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que 

se mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de novembro de 

2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0017207-96.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. S. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORALICE FRANCISCA GARCIA OAB - MT7444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. M. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587-O (ADVOGADO(A))

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0017207-96.2006.8.11.0041. 

RECONVINTE: SHEILA SILVA SOARES RECONVINDO: LUCIO CUNHA DE 

MORAES Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que 

se mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de novembro de 

2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030452-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. C. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. J. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1030452-40.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: MARIA CATARINA DE CAMPOS 

NABAU EXECUTADO: ADAILSON RODRIGUES JARA Vistos. Considerando 

o pedido de id. 22472995, proceda-se com a consulta de informações 

sobre o atual endereço do executado, nos sistemas BACENJUD e 

INFOSEG. Sendo encontrado endereço diferente do que consta nos autos, 

cite-se o requerido, conforme despacho de id. 15701644. Caso contrário, 

intime-se a parte autora para manifestar o que entender de direito, no 

prazo legal. Ainda, caso exista vínculo empregatício, oficie-se para 

desconto em folha de pagamento, nos termos da decisão acostada no id. 

15334276. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009918-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRAUDIMIR DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDE ARRUDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT4654-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1009918-12.2017.8.11.0041. AUTOR(A): FRAUDIMIR DE SOUZA SILVA 

REU: MARIA DE LURDE ARRUDA Vistos. Considerando a Portaria Conjunta 

n. 247, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 10 de junho de 2020, às 13h30min. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito CUIABÁ, 17 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009918-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRAUDIMIR DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDE ARRUDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT4654-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1009918-12.2017.8.11.0041. AUTOR(A): FRAUDIMIR DE SOUZA SILVA 

REU: MARIA DE LURDE ARRUDA Vistos. Considerando a Portaria Conjunta 

n. 247, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 10 de junho de 2020, às 13h30min. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito CUIABÁ, 17 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014158-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSINA ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE JULIANA LEITE OAB - MT22499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ELIAS GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1014158-73.2019.8.11.0041. REQUERENTE: GERSINA ROSA DE LIMA 

REQUERIDO: JOAO ELIAS GOMES Vistos. Considerando o grande lapso 

temporal desde a última manifestação da parte autora (id. 22559046), 

intime-a para que cumpra a determinação de id. 21050788, no prazo de 10 

(dez) dias. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033220-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alex de Jesus Silva (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Considerando a Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 

de junho de 2020, às 13h30min. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003285-03.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. S. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0003285-03.1997.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA INES SANTOS OLIVEIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTE JUÍZO Vistos. Remeto os autos ao 

Cartório, para as providências que se mostrarem pertinentes. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0004582-54.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. C. (EXEQUENTE)

L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0004582-54.2011.8.11.0041. 

EXEQUENTE: DIANA MORENO COSTA, L.M.A. EXECUTADO: EMERSON 

ROSA ALVES Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências 

que se mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de novembro de 

2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0004582-54.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. C. (EXEQUENTE)

L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0004582-54.2011.8.11.0041. 

EXEQUENTE: DIANA MORENO COSTA, L.M.A. EXECUTADO: EMERSON 

ROSA ALVES Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências 

que se mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de novembro de 

2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008421-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE MELO TORRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO VARVELLA PASCHOALINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT12158-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1008421-89.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): VANESSA DE MELO TORRES REU: FERNANDO VARVELLA 

PASCHOALINI Vistos. Arthur Melo Paschoalini representado por sua 

genitora Vanessa de Melo Torres, ajuizou Ação de Alimentos, em face de 

Fernando Varvella Paschoalini. A ação foi recebida nos moldes da decisão 

constante do id. 19066332, que deferiu a gratuidade processual, fixou os 

alimentos provisórios em um salário mínimo e meio e designou audiência de 

tentativa de conciliação. A audiência de tentativa de conciliação restou 

inexitosa, saindo o requerido intimado para apresentar defesa no prazo de 

15 (quinze) dias. Em id. 21369004, consta a contestação. Impugnação 

apresentada junto ao id. 22628680. Intimado a se manifestar o Ministério 

Público exarou seu parecer no id. 26324980, pugnando pela designação 

de audiência de instrução e julgamento. No id. 27839741 consta a 

manifestação da autora, na qual passa a ser assistida pela Defensoria 

Pública, bem como informando que iria se mudar com o infante, para o 

estado de Santa Catarina. O requerido apresenta petição logo após a 

informação da requerente, juntando aos autos o comprovante de matrícula 

do infante na Escola Municipal de Educação Básica Professora Tereza 

Lobo, para o ano letivo de 2020 – id. 29484631. É o necessário à análise e 

decisão. As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há preliminares 

suscitadas, nem irregularidades a sanar. Nos termos do artigo 357, II, do 

Código de Processo Civil, conveniente se faz, para o deslindo das 

questões apostas nos autos, com o início da fase instrutória, o depoimento 

pessoal das partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem descurar-se de 

outro meio de prova que se mostre razoável. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 03 de junho de 2020, às 

13h:30min. As partes deverão comparecer para prestar depoimento, 

acompanhadas de suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu 

Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência 

designada (CPC, art. 455). A Defensoria Pública, a parte por ela assistida 

e suas testemunhas, deverão ser intimadas pessoalmente. Outrossim, no 

mesmo prazo para apresentar as testemunhas, deverá a parte autora 

manifestar-se acerca da notícia de sua mudança para Santa Catarina. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020 Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011684-59.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. I. D. R. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

G. S. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

L. M. L. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo nº 

11684-59.2013.8.11.0041 Vistos, Considerando o Acórdão, conforme o id. 

25019558, expeça-se o necessário. Após, ao arquivo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de Novembro de 2019. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011684-59.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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A. I. D. R. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

G. S. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

L. M. L. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo nº 

11684-59.2013.8.11.0041 Vistos, Considerando o Acórdão, conforme o id. 

25019558, expeça-se o necessário. Após, ao arquivo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de Novembro de 2019. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0028506-60.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. N. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. C. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0028506-60.2012.8.11.0041. 

EXEQUENTE: JANE CLAYDE NOBRE CAVALCANTE EXECUTADO: JUDSON 

FERNANDO CARVALHO SILVA Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para 

as providências que se mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 

de novembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0028506-60.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. N. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. C. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0028506-60.2012.8.11.0041. 

EXEQUENTE: JANE CLAYDE NOBRE CAVALCANTE EXECUTADO: JUDSON 

FERNANDO CARVALHO SILVA Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para 

as providências que se mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 

de novembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0018872-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. S. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0018872-35.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: PAULO HENRIQUE SCHUCH PACHECO EXECUTADO: PAULO 

ROBERTO PACHECO Vistos. Defiro o requerimento de id. 25136170. 

Aguarde-se o prazo de suspensão em cartório. Após o prazo decorrido, 

intime-se a parte autora para manifestar, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033220-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alex de Jesus Silva (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Considerando a Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 

de junho de 2020, às 13h30min. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008421-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE MELO TORRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO VARVELLA PASCHOALINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT12158-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1008421-89.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): VANESSA DE MELO TORRES REU: FERNANDO VARVELLA 

PASCHOALINI Vistos. Arthur Melo Paschoalini representado por sua 

genitora Vanessa de Melo Torres, ajuizou Ação de Alimentos, em face de 

Fernando Varvella Paschoalini. A ação foi recebida nos moldes da decisão 

constante do id. 19066332, que deferiu a gratuidade processual, fixou os 

alimentos provisórios em um salário mínimo e meio e designou audiência de 

tentativa de conciliação. A audiência de tentativa de conciliação restou 

inexitosa, saindo o requerido intimado para apresentar defesa no prazo de 

15 (quinze) dias. Em id. 21369004, consta a contestação. Impugnação 

apresentada junto ao id. 22628680. Intimado a se manifestar o Ministério 

Público exarou seu parecer no id. 26324980, pugnando pela designação 

de audiência de instrução e julgamento. No id. 27839741 consta a 

manifestação da autora, na qual passa a ser assistida pela Defensoria 

Pública, bem como informando que iria se mudar com o infante, para o 

estado de Santa Catarina. O requerido apresenta petição logo após a 

informação da requerente, juntando aos autos o comprovante de matrícula 

do infante na Escola Municipal de Educação Básica Professora Tereza 

Lobo, para o ano letivo de 2020 – id. 29484631. É o necessário à análise e 

decisão. As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há preliminares 

suscitadas, nem irregularidades a sanar. Nos termos do artigo 357, II, do 

Código de Processo Civil, conveniente se faz, para o deslindo das 

questões apostas nos autos, com o início da fase instrutória, o depoimento 

pessoal das partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem descurar-se de 

outro meio de prova que se mostre razoável. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 03 de junho de 2020, às 

13h:30min. As partes deverão comparecer para prestar depoimento, 

acompanhadas de suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu 

Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência 

designada (CPC, art. 455). A Defensoria Pública, a parte por ela assistida 

e suas testemunhas, deverão ser intimadas pessoalmente. Outrossim, no 

mesmo prazo para apresentar as testemunhas, deverá a parte autora 

manifestar-se acerca da notícia de sua mudança para Santa Catarina. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020 Sergio Valério 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038661-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS HATA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZUCO SENGA HATA (REU)

JESSICA FERNANDA YOSHIDA DE FREITAS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038661-61.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): DOMINGOS HATA REU: SUZUCO SENGA HATA, JESSICA 

FERNANDA YOSHIDA DE FREITAS Vistos. Domingos Hata ingressou com 

Ação de Apresentação, Registro e Cumprimento de Testamento Público, 

comunicando a morte da testadora Suzuco Senga, instruída com a 

certidão de óbito e a escritura pública de testamento. O Ministério Público 

declinou de suas atribuições no feito em id. 27319268. Os herdeiros foram 

citados/intimados, manifestando-se pela concordância nos termos 

propostos da ação, conforme consta nos ids. 26480239 e 27570201. É o 

sucinto relatório. D E C I D O. Cuida-se de Ação de Abertura de 

Testamento Público, cuja finalidade é de mera verificação da regularidade 

formal do testamento. Nesse sentido já se firmou a jurisprudência, a 

exemplo do seguinte julgado: “Art. 735: 2. O juiz somente negará registro 

ao testamento se ele padecer de vício externo; eventuais defeitos quanto 

à formação e manifestação de vontade do testador deverão ser 

apreciados ou no inventário ou em ação de anulação (JTJ 157/197)”. 

(Theotonio Negrão. Novo Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em Vigor. Editora Saraiva. 47ª Edição. 2016. P. 690) 

Denota-se, portanto, que se trata de ação de jurisdição voluntária, com 

objetivo de meramente observar a regularidade formal do testamento, não 

constituindo seu objeto a análise de seu conteúdo. Esse é também o 

entendimento da abalizada doutrina: “1. Cumprimento do testamento 

público: Sendo o testamento público, poderá qualquer interessado, 

apresentando em juízo seu traslado ou certidão, requerer ao juiz seja ele 

cumprido, observado, para tanto, o mesmo procedimento estabelecido 

para cumprimento do testamento cerrado. Claro que não se cogita, in 

casu, a prévia confirmação do testamento antes de seu cumprimento, pois 

sendo público, a autenticidade das declarações dele constantes é 

atestada pelo tabelião; é evidente, no entanto, que qualquer interessado 

poderá, pelas vias próprias, impugnar sua validade.” (Antonio Carlos 

Marcato. Código de Processo Civil Interpretado. 3ª Edição, Revista e 

Atualizada. Ed. Atlas: São Paulo, 2008, p. 2881.) Outrossim, importa 

observar que a abertura do inventário deverá ocorrer em ação própria, 

não havendo previsão legal para que seja formulado nos mesmos autos 

da ação de apresentação de testamento público. Feitas essas 

observações, importa dizer que inspecionando o instrumento do 

testamento público exibido pelo requerente, não se nota nele a existência 

de vícios externos que o tornem suspeito de falsidade ou nulidade e que 

ele apresenta os requisitos exigidos para o testamento público, nos termos 

do art. 1.864 do Código Civil. Em face do exposto, nos termos do art. 736 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

apresentação, registro e cumprimento de testamento público, para 

determinar que se registre em livro próprio o testamento público. Pelo 

exposto, respectivamente, determino que: I. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. II. Transitada em julgado, certifique-se. III. Nos termos do art. 1.979 

do Código Civil, determino que seja efetuado o registro em livro próprio. IV. 

Nomeio testamenteiro o requerente Expedito Nedio da Silva. V. Intime-se, 

nos termos do art. 1.984 do Código Civil, o testamenteiro para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, assine o termo de compromisso da testamentaria, 

e cumpra as disposições testamentárias e legais inerentes à função. VI. 

Por fim, arquive-se o testamento, e CUMPRA-SE-O, no regular processo 

de inventário. VII. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 17 de março de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027608-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZORAIDE OLIVEIRA SOARES OAB - MT2443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENY RIBEIRO SOARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1027608-54.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ZORAIDE OLIVEIRA SOARES 

REQUERIDO: ENY RIBEIRO SOARES Visto. Cuida-se de ação em que a 

parte autora foi intimada pessoalmente para promover o regular 

andamento do processo, porém não houve manifestação. É o relatório. D E 

C I D O. Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o 

regular andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO 

o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Revogo a decisão concessiva da curatela provisória (ID. 9716215). Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, 18 de março de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015285-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE DA LUZ SILVA OAB - 034.018.671-21 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1015285-46.2019.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 115.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO 

(99) POLO ATIVO: Nome: MARCIENE BARBOSA LUZ SILVA Endereço: 

RUA TANGARÁ, 05, QDA 152, ALTOS DA SERRA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-001 Nome: MARILENE DA LUZ SILVA Endereço: RUA TANGARÁ, 

05, QDA 152, ALTOS DA SERRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 POLO 

PASSIVO: Nome: MIGUEL DA SILVA Endereço: RUA TANGARÁ, 12, QDA 

34, ALTOS DA SERRA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-318 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO,, ATRAVÉS DE SEU 

CURADOR, para comparecerem na audiência designada, acompanhados 

de testemunhas a serem arroladas ou ratificadas, havendo interesse, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 4º do CPC). audiência de instrução e 

julgamento, para o dia 26/05/2020 ás 14:30 horas. DECISÃO: : ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1015285-46.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio litigioso. Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio litigioso, onde 

por decisão, Id n. 19455850, foi deferida a justiça gratuita e determinada 

outras providências. O Requerido não foi encontrado para 

citação/intimação pessoal, Id n. 20124295, 21292914, razão pela qual foi 

deferido o pedido e determinada sua citação/intimação por edital, Id n. 

22422717, decretada sua revelia e nomeado curador especial. O d. 

curador especial nomeado apresentou contestação por negativa geral no 

Id n. 23784087, vindo a Requerente manifestar sobre ela no Id n. 

28104720. O Ministério Público no Id n. 29898573 pugnou pelo regular 

prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Constato que diante dos 

fatos narrados, não é o caso de julgamento antecipado da lide (CPC art. 

355), sendo necessária a designação de audiência para fins de propiciar 

a dilação probatória, e, para tanto, fixo como ponto controvertido a 

questão referente à partilha dos bens, sem prejuízo de outros que possam 

eventualmente surgir durante a instrução. Os litigantes ficam cientes ainda 

de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos 

pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º 
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CPC). Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 

26/05/2020 ás 14:30 horas. Intimem-se a Requerente, através de sua 

curadora, pessoalmente, e o Requerido, através de edital, para 

comparecerem na audiência designada, acompanhados de testemunhas a 

serem arroladas ou ratificadas, havendo interesse, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357 § 4º do CPC). Observo, entretanto, de acordo com 

o art. 455 do novo CPC, ressalvada as hipóteses do § 4º que incumbe ao 

advogado da parte interessada (se não for o caso de comparecimento 

independente de intimação) informar ou intimar mediante carta, com aviso 

de recebimento, a(s) testemunha(s) arrolada(s) do dia hora e local da 

audiência designada, e, “juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento” (§ 1º do art. 455 CPC). A 

eventual inércia do advogado no que se refere à intimação das 

testemunhas que tiver arrolado ou que tenha se comprometido a levar à 

audiência, independentemente de intimação, importará na presunção de 

desistência da inquirição (art. 455, §§ 2º 3º, CPC). A testemunha que 

intimada na forma do § 1o ou do § 4o, (art. 455 CPC) deixar de comparecer 

sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do 

adiamento. Ciência ao Ministério Público, a Defensoria Pública e ao d. 

Defensor Público (Curador especial) Dr. Zacarias Ferreira Dias. Ressalto 

que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes autos, seja de 

intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos 

termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, 

levando em conta que as ações de competência desta Vara Especializada 

de Família e Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua 

maioria envolve interesse de menores e incapazes e são de cunho de 

ações de Estado de conformidade com o ordenamento jurídico, devendo 

as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa das partes 

(autor, réu e as testemunhas arroladas pela Defensoria Pública). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Assinado eletronicamente por: 

GILPERES FERNANDES DA SILVA 11/03/2020 16:28:12 

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAYKWHWFGQ ID do documento: 

30146547 PJEDAYKWHWFGQ Imprimir E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WILMA GISELLE SANTOS DE LIMA, digitei. 

CUIABÁ, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055945-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BUFULIN OAB - SP44471 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. N. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1055945-82.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:VALFREDO 

CAPELLATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO CARLOS 

BUFULIN POLO PASSIVO: JEANNE MARTINS NASCIMENTO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas AUTOR, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

07/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075, BEM COMO RECOLHER A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA PARA FINS DE CITAÇÃO DO REQUERIDO. . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1060835-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. E. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1060835-64.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:RODRIGO 

FRANCISCO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO 

ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: EDENILZA EVANGELISTA DE SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

06/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075. BEM COMO PARA RECOLHER E JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA PARA FINS DE CITAÇÃO DO REQUERIDO. . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037619-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. W. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISISLANDIA LINS SANTOS DE MELO OAB - PE41163 (ADVOGADO(A))

MURILO JOSE JUNG BATISTA SANTOS OAB - PE41400 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA GALESKI OAB - MT20401-O (ADVOGADO(A))

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

HALATTAN GALESKI OAB - MT26425/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1037619-11.2018.8.11.0041 POLO ATIVO:DAVID WALLAS 

CARVALHO GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISISLANDIA LINS 

SANTOS DE MELO, MURILO JOSE JUNG BATISTA SANTOS POLO 

PASSIVO: ANNELIZA LIMA DE CARVALHO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, REQUERIDO, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 26/05/2020 Hora: 15:30 , 

no endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1028786-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. O. F. D. C. (REU)

S. D. R. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA OAB - MT15457-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1028786-67.2019.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem Vistos, etc... Verifica-se 

dos autos que o Requerido Sergio Luis Oliveira Ferreira (em causa 

própria), apresentou manifestação no Id n. 25814965, requerendo, em 

primeiro lugar, a sua exclusão do polo passivo, sob a afirmação de que é 

sobrinho da falecida Enoize Ferreira da Costa e que os verdadeiros 

legitimados para ali figurarem são Sérgio Benedito Ferreira da Costa e 

Simone Auxiliadora Ferreira da Costa, irmãos da de cujus. Dito isso, para 

não haver dúvidas, considerando que, o até então Requerido, também 

incluiu em sua petição de Id n. 26930936, Sérgio Benedito Ferreira da 

Costa e Simone Auxiliadora Ferreira da Costa, dando a entender que 

patrocinará a defesa deles como advogado, se confirmado, deverá, 

primeiramente, regularizar a sua representação processual (procuração) 

em relação a eles com a juntada de cópia de seus documentos pessoais, 

como também, trazer aos autos cópia da certidão de óbito dos pais da 

falecida Enoize Ferreira da Costa, para só então, se for o caso, proceder 

à retificação (exclusão/inclusão), como pretendido. Sendo assim, intime-se 

o Requerido Sergio Luis Oliveira Ferreira (em causa própria), para, 

esclarecer/providenciar em conformidade ao acima deliberação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Em seguida, conclusos para análise do pedido de 

retificação do polo passivo e/ou outras deliberações que se fizerem 

necessárias ao caso. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003727-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR PAULA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONILIA PAULA DE LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1003727-14.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: SALVADOR 

PAULA DE LIMA Parte Requerida: REQUERIDO: PETRONILIA PAULA DE 

LIMA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS 

PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: 

SALVADOR PAULA DE LIMA, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO 

(A): PETRONILIA PAULA DE LIMA, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR 

QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E 

PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA 

ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: Trata-se de Ação 

de Interdição com Pedido de Tutela de Urgência movida por Salvador Paula 

de Lima, em face de Petronilia Paula de Lima, ambos qualificados nos 

autos, sob o argumento, em síntese, de que é filho da Requerida, a qual 

possui demência não especificada (CID 10 F03) em razão da idade 

avançada. Esclarece ser o filho mais velho da Requerida e quem há muitos 

anos cuida desta e administra sua pequena fazenda, possuindo, inclusive, 

procuração para tanto, id. 11820399. Pede, ao final, seja declarada a 

interdição da Requerida e que seja nomeado o Requerente seu curador. O 

pedido veio instruído com os documentos necessários a propositura da 

ação. Por decisão, id. 11869970, foi antecipado parcialmente os efeitos da 

tutela pretendida, nomeando o Requerente curador provisório da 

Requerida, e determinando outras. Realizada audiência de entrevista, id. 

12832608, a Requerida não respondeu à nenhuma das perguntas que lhe 

foram feitas. Na mesma oportunidade, o Requerente esclareceu que a 

Requerida possui grau avançado de Alzheimer, não entende o que está 

conversando ou muda de assunto. Informou ainda que esta precisa de 

auxílio em todos os seus atos, inclusive para alimentar-se e nas 

necessidades fisiológicas. Certidão informando que não houve 

impugnação pela Requerida, id. 14872058. O d. Curador nomeado 

contestou por negativa geral, id. 15144515. O Requerente manifestou no 

id. 22132605, requerendo fosse realizada a perícia médica na residência 

da Requerida, uma vez que esta encontrava-se internada, o que foi 

deferido na decisão id. 22324947. Laudo técnico psiquiátrico acostado 

aos autos sob o id. 24601732. O Requerente manifestou não haver 

oposição ao laudo pericial, requerendo o julgamento totalmente procedente 

do feito, id. 25953974. Parecer ministerial acostado sob o id. 26086493, 

onde não se opôs à procedência da ação. Manifestação do d. Curador no 

id. 29334626. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário 

observar, que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade do 

Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

ele é filho da Interditanda, id. 11820348. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, id. 

24601732, conclusivo no sentido de que: “Segundo a avaliação realizada 

no paciente em 19/09/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 F00 

(demência de Alzheimer) e não apresenta condições de gerir sua vida 

civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os atos 

básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de 

higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que 

em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. ...)”.(TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 
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Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa do Requerente- filho - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Petronilia Paula de Lima até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curador na pessoa de seu filho Salvador Paula de Lima, 

com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do 

curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (filho da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 17 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1061437-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. X. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. A. X. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1061437-55.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: WILLIAM RODRIGUES XAVIER Endereço: RUA B, 

CASA 18, PRAEIRINHO, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-540 REQUERIDO: 

Nome: RAYANE MORAES ALCE XAVIER Endereço: Avenida Osvaldo 

Cruz, 111, Bosque da Saúde II, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a certidão 

negativa, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá - MT, 17 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008593-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IURY DA COSTA E FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGIA MICHELLE LIMA DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1008593-31.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: IURY DA COSTA E FARIA Endereço: ELCIO ALVES 

DOS SANTOS, 810, JUNCO, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 REQUERIDO: 

Nome: GEORGIA MICHELLE LIMA DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

ESMERALDA, 674, apto. 1.602, ed. Golden Park, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-050 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor 

para manifestar sobre a certidão negativa, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 17 de março 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1050345-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. Q. A. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1050345-80.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:WALKYRIA DE 

QUEIROZ AMORIM SOUZA POLO PASSIVO: ADEMIR MARQUES DE 

SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 
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Conciliação Data: 28/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1044438-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO PEDROSO AMORIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ALVES DOS SANTOS (REU)

ALIETE GAUNA PENA (REU)

M. A. S. (REU)

M. B. G. A. (REU)

M. A. L. D. S. (REU)

JOSILENE LARA SOARES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1044438-27.2019.8.11.0041 Ação: 

Revisional de Alimentos. Vistos, etc... Diante do informado no Id n. 

30051385 redesigno audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 27/05/2020 às 15:30 horas. Citem-se os Requeridos, 

através de suas representantes legais, observando-se os endereços e os 

números de telefone indicados no Id n. 28986919 e 30051385, os quais 

deverão constar nos mandados de citação/intimação, e intimem-se as 

partes, o Requerente, através de seu d. patrono, a fim de que 

compareçam na audiência designada, acompanhados de seus advogados 

e testemunhas, independente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência do Requerente em extinção e arquivamento do processo, e a 

das representantes legais dos Requeridos, em confissão e revelia. Na 

audiência, se não houver acordo, poderão as representantes legais dos 

Requeridos contestarem a ação, desde que o façam por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de testemunhas e à 

prolação de sentença. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) 

expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser 

cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e 

artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que as ações 

de competência desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são 

sempre de casos especiais que em sua maioria envolve interesse de 

menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor, réu e as 

testemunhas arroladas pela Defensoria Pública). Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026791-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA MARQUES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

PABBULO VITOR DE ARAUJO CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACELINO CAMPOS FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

gustavo farias saber OAB - MT15959-O (ADVOGADO(A))

JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO OAB - MT24438-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1026791-87.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: VITORIA MARQUES DE ARAUJO Endereço: Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 

78118-030 Nome: PABBULO VITOR DE ARAUJO CAMPOS Endereço: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Bosque da Saúde, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78118-030 REQUERIDO: Nome: ACELINO CAMPOS FILHO 

Endereço: RUA SÃO LUIZ, SÃO MATEUS, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-814 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a juntada do 

requerido no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá - MT, 18 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1043247-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. P. D. A. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1043247-44.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:KRISLAYNE 

VICENTE DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAIARA 

FERNANDA CARNEIRO POLO PASSIVO: WAGNER PATRIK DE ALMEIDA 

FERREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação, Instrução e 

julgamento Sala: Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 14/05/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025038-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA OAB - MT19547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. D. A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1025038-61.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ELENILZA ARNALDO DA SILVA Endereço: RUA 

SEIS, 00, 00, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-030 REQUERIDO: 

Nome: FRANCINALDO MARTINS DE ARAUJO Endereço: RUA SEIS, PEDRA 

90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-030 FINALIDADE: Nos termos do artigo 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do 

autor para CIÊNCIA da expedição de ofício, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 18 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000104 Nr: 23495-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NST, KRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON WESLEY 

PELEGRINE BARBOSA - OAB:4.688/RO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELA 

FLORÊNCIA CAMARGO, para devolução dos autos nº 

23495-45.2015.811.0041, Protocolo 1000104, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024582-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSARIA RIBEIRO DO ROSARIO OAB - 828.455.731-20 

(REPRESENTANTE)

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT12468-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1024582-48.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: E. R. D. A. REPRESENTANTE: 

ROSARIA RIBEIRO DO ROSARIO EXECUTADO: ADRIANO DE ALMEIDA 

Vistos, etc. Cumpra-se a decisão que decretou a prisão civil do Executado 

(ID n.º 27493430) no endereço apresentado no ID n.º 29866865. 

Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010015-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT24241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de guarda, 

proceda-se estudo social no prazo de 30 (trinta) dias. O pedido liminar 

será analisado em audiência. Assim sendo, designo audiência de tentativa 

de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 01/04/2020 às 17:45 horas. 

Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007097-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação do patrono do requerido, para que 

informe os dados bancários para fins de expedição de Oficio ao órgão 

empregador do requerente. CUIABÁ, 18 de março de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040212-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA PLINIA MEDEIROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICA ROBLES SANTANA OAB - MS18214 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAOLA VITORIA MEDEIROS DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ TERMO DE 

COMPROMISSO NÚMERO DO PROCESSO:1040212-76.2019.8.11.0041 

Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: 

Cassia Plínia Medeiros da Cruz Espírito Santo, CPF 003.519.221-64, RG nº 

1520205-4, SSP/MT PARTE RÉ: PAOLA VITORIA MEDEIROS DE ALMEIDA 

Pelo(a) MM(a) Juízo foi deferido à pessoa acima qualificada o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções do encargo 

mencionado no campo respectivo. Aceito, prometeu exercê-lo na forma da 

lei, pelo que foi lavrado o presente termo. CUIABÁ, 4 de março de 2020 

A s s i n a d o  d i g i t a l m e n t e  G e s t o r  J u d i c i á r i o 

_________________________________________ Cassia Plínia Medeiros 

da Cruz Espírito Santo Compromissada Sede do Juízo e Informações: Rua 

Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D - Bairro: Centro Político 

Administrativo - Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 - Fone: (65) 

3648-6485/6486

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1039125-22.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 274 de 994



Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FATIMA CARVALHEDO DA SILVA (REQUERENTE)

EMANUELLE FATIMA CARVALHEDO DA SILVA (REQUERENTE)

DALVINA SOUZA CARVALHEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO OAB - MT9178-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON EPIFANIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1039125-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DALVINA SOUZA 

CARVALHEDO DA SILVA, EMANUELLE FATIMA CARVALHEDO DA SILVA, 

DANIELLE FATIMA CARVALHEDO DA SILVA REQUERIDO: EDSON 

EPIFANIO DA SILVA Realizado o Bacenjud nesta data, aguarde-se em 

cartório até a junta do extrato. Após, intimem-se os autores para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, por fim conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009912-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. A. A. G. (REQUERENTE)

E. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1009912-97.2020.8.11.0041. REQUERENTE: EDUARDO COUTINHO 

GOMES, SIMONELLE DE ALMEIDA ARAUJO GOMES Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para retificar o valor da causa, nos termos do art. 292 do 

CPC, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, CPC), sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). Não havendo sido 

realizada emenda a inicial, voltem conclusos para extinção. Havendo a 

emenda da inicial, dê – se vistas ao representante do Ministério Público 

para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de março de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010951-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. S. (REQUERENTE)

G. A. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELA TOBIAS DAMASCENO E SILVA OAB - MT17022-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1010951-32.2020.8.11.0041. REQUERENTE: SUZY JERONIMO SILVEIRA, 

GEOVANI ALVES DE LIMA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

retificar o valor da causa, nos termos do art. 292 do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, CPC), sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Não havendo sido realizada emenda a inicial, 

voltem conclusos para extinção. Havendo a emenda da inicial, dê – se 

vistas ao representante do Ministério Público para manifestação. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1028953-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

JACY NILSO ZANETTI OAB - PR2968-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1028953-21.2018.8.11.0041. REQUERENTE: A. V. O. Realizado o Bacenjud 

nesta data, aguarde-se em cartório até a junta do extrato. Com as 

informações, intime-se a autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, dê-se vistas ao Ministério Público, por fim conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017500-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. D. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANI DORAZIO MIRA OAB - 039.695.401-43 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1017500-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: N. S. D. A. D. O. 

REPRESENTANTE: TATIANI DORAZIO MIRA Vistos etc. Intime-se o 

requerente, na pessoa do seu patrono, via DJE, para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, se há interesse no feito, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000116-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000116-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HELENA DA SILVA REZENDE 

Vistos, etc. Intime-se a exequente na pessoa de seu patrono, via DJE, 

para manifestar em relação as informações juntadas, no prazo de 05 

(cinco) dias. Não havendo manifestação do patrono, determino a intimação 

pessoal da parte autora para manifestar quanto ao interesse no 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já 

sua intimação via edital, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, contado 

da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, 

certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público, por fim 

conclusos. Cumpra-se Cuiabá, 18 de março de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0001201-33.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERANTINA CARDOSO DA SILVA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA JOSE CARLUCCI CORREA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

WILMA BETIM CORREA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CELSO EBEL CORREA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PAULO SERGIO CORREA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA DIAS DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

retirar documentos expedidos. Após, os autos serão arquivados. CUIABÁ, 
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18 de março de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0001201-33.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERANTINA CARDOSO DA SILVA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA JOSE CARLUCCI CORREA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

WILMA BETIM CORREA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CELSO EBEL CORREA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PAULO SERGIO CORREA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA DIAS DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0001201-33.2014.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PAULO 

SERGIO CORREA DA COSTA, WILMA BETIM CORREA DA COSTA, CELSO 

EBEL CORREA DA COSTA, ERANTINA CARDOSO DA SILVA COSTA, 

MARIA JOSE CARLUCCI CORREA DA COSTA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: DIVA DIAS DA COSTA Vistos, etc. PAULO SÉRGIO CORRÊA DA 

COSTA devidamente qualificado nos autos, ingressou em juízo com o 

presente pedido de ARROLAMENTO DE BENS dos bens deixados por 

DIVA DIAS COSTA (certidão de óbito, Id.24839795). Decisão nomeando o 

herdeiro o Sr. Paulo Sergio Correa da Costa como inventariante, Id. 

24839804. Termo de compromisso, Id. 24839805. Primeiras declarações, 

Id. 24839806, os herdeiros manifestaram interersse na conversão do 

inventário para o rito de arrolamento. Retificação das primieras 

declarações com partilha de bens, Id. 24839817 e Id.24839818. 

Comprovante de valores em nome da falecida, Id. 24839809, Id. 24839810, 

Id. 24839833 e Id. 27919790. Certidão negativa acerca da existência de 

testamento deixado pela autora da herança, expedida pela ANOREG, 

Id.24839824. Carreou aos autos as certidões negativas dos “de cujus” 

perante a Fazenda Pública Federal (Id. 24839832), Estadual (Id. 24839819) 

e certidão Municipal (Id. 24839832). Comprovante de pagamento do 

imposto sobre trnasmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou 

direitos – ITCD, (Id. 24839829 e Id.24839830). Certidões de óbito dos 

herdeiros Luiz Fernando Correa da Costa e Karolinne Farias Corrêa da 

Costa, Id. 24839832. É o relatório. Decido. Cuida – de ARROLAMENTO DE 

BENS dos bens deixados DIVA DIAS COSTA (certidão de óbito, 

Id.24839795) proposto por PAULO SÉRGIO CORRÊA DA COSTA. 

Verifica-se que, na presente ação foram cumpridas todas as formalidades 

legais e que o inventariante carreou aos autos certidões negativas da “de 

cujus” Fazenda Pública Federal (Id. 24839832), Estadual (Id. 24839819) e 

certidão Municipal (Id. 24839832). Certidão ANOREG, Id.24839824. 

Comprovante de pagamento do imposto sobre trnasmissão causa mortis e 

doação de quaisquer bens ou direitos – ITCD, (Id. 24839829 e 

Id.24839830). As provas documentais acostadas comprovam o título de 

herdeiros, cessionário e os bens do espólio, conforme exigência dos arts. 

659 e 660 do CPC. Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes 

capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com 

observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, 

também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o 

Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662. Desta forma, não há óbice para a homologação 

do presente feito. Em face do exposto e por mais que dos autos consta, 

com fundamento no art.659 do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, o arrolamento do bem 

deixado pelo falecimento de DIVA DIAS COSTA (certidão de óbito, 

Id.24839795), conforme partilha de bens de Id. 24839817 e Id. , 

ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados. Expeça 

alvará em nome do inventariante com a finalidade de saque dos valores 

em nome da falecida perante o Banco do Brasil e Banco SICOOB 

COOPERTEC e proceda com a partilha dos valores com os herdeiros, 

devendo prestar conta nos autos. Intime – se o inventariante para que 

apresente a conta bancária para trnasferencia dos valores depositados 

em conta judicial, Id. 27919790. Deixo de condenar em verba honorária, 

ante a inexistência de litígio. Transitada em julgado, expeça-se formal de 

partilha. Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1043106-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. L. P. (REQUERENTE)

S. B. D. L. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO OAB - MT13196-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1043106-25.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SUEILA BATISTA DA LUZ 

PACHECO, M. D. L. P. REQUERIDO: ALEXANDRE DA CONCEICAO 

PACHECO Vistos, etc. Ante a certidão de Id. 28257433, intime - se a 

requerente, através de seu advogado (a) para que apresente nos autos o 

endereço atualizado do requerido no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 

18 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1044541-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO OAB - MT10523-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. C. S. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS ajuizada por ORIZES DA SILVA CAMPOS 

em face de LUCIA HELENA CASTRO SILVA CAMPOS. O feito veio da 2.ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, a fim de ser 

associado ao Processo n.º 1039742-45.2019.8.11.0041 (ID n.º 24903104). 

O artigo 337 do Código de Processo Civil e seus parágrafos, cuida de 

definir a hipótese de Litispendência, expressando que esta ocorre quando 

se repete uma ação que está em curso. Para tanto, necessário é que 

sejam idênticas, o que ocorre quando têm as mesmas Partes, Causa de 

Pedir e Pedido. Há em trâmite perante esse Juízo 02 (duas) ações 

idênticas. Vejamos: i) Ação de Divórcio Litigioso e Partilha de Bens, 

Processo n.º 1044541-34.2019.8.11.0041, ajuizada em 04.10.2019 por 

Orizes da Silva Campos em face de Lucia Helena Castro Silva Campos, 

tendo como objeto: a) Divórcio e b) Partilha de Bens; ii) Ação de Divórcio 

Litigioso C/c Alimentos Provisórios ajuizada em 10.09.2019 por Lucia 

Helena Castro Silva Campos em face de Orizes da Silva Campos, tendo 

com objeto: a) Divórcio, b) Alimentos, e c) Partilha de Bens (a mais antiga e 

a que já foi estabilizada processualmente). Na ação descrita no item “ii” o 

Senhor Orizes da Silva Campos foi citado em 07.11.2019 (ID n.º 

25962412), entretanto ajuizou a ação descrita no item “i” em 04.10.2019. 

Assim, havendo identidade de Partes, Causa de Pedir e Pedido, forçoso 

reconhecer a incidência de Litispendência. Isto Posto, RECONHEÇO A 

LITISPENDÊNCIA (ART. 485, V, DO C.P.C.) dos presentes autos (AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS, PROCESSO N.º 

1044541-34.2019.8.11.0041, AJUIZADA EM 04.10.2019 POR ORIZES DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 276 de 994



SILVA CAMPOS EM FACE DE LUCIA HELENA CASTRO SILVA CAMPOS), 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Cientifique-se o Ministério 

Público. Isento de custas, pois concedo os benefícios da justiça gratuita. 

Deixo de condenar em verba honorária, por inexistir litígio. Transitado em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, observando as cautelas 

necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 13 de março de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1044541-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO OAB - MT10523-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. C. S. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS ajuizada por ORIZES DA SILVA CAMPOS 

em face de LUCIA HELENA CASTRO SILVA CAMPOS. O feito veio da 2.ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, a fim de ser 

associado ao Processo n.º 1039742-45.2019.8.11.0041 (ID n.º 24903104). 

O artigo 337 do Código de Processo Civil e seus parágrafos, cuida de 

definir a hipótese de Litispendência, expressando que esta ocorre quando 

se repete uma ação que está em curso. Para tanto, necessário é que 

sejam idênticas, o que ocorre quando têm as mesmas Partes, Causa de 

Pedir e Pedido. Há em trâmite perante esse Juízo 02 (duas) ações 

idênticas. Vejamos: i) Ação de Divórcio Litigioso e Partilha de Bens, 

Processo n.º 1044541-34.2019.8.11.0041, ajuizada em 04.10.2019 por 

Orizes da Silva Campos em face de Lucia Helena Castro Silva Campos, 

tendo como objeto: a) Divórcio e b) Partilha de Bens; ii) Ação de Divórcio 

Litigioso C/c Alimentos Provisórios ajuizada em 10.09.2019 por Lucia 

Helena Castro Silva Campos em face de Orizes da Silva Campos, tendo 

com objeto: a) Divórcio, b) Alimentos, e c) Partilha de Bens (a mais antiga e 

a que já foi estabilizada processualmente). Na ação descrita no item “ii” o 

Senhor Orizes da Silva Campos foi citado em 07.11.2019 (ID n.º 

25962412), entretanto ajuizou a ação descrita no item “i” em 04.10.2019. 

Assim, havendo identidade de Partes, Causa de Pedir e Pedido, forçoso 

reconhecer a incidência de Litispendência. Isto Posto, RECONHEÇO A 

LITISPENDÊNCIA (ART. 485, V, DO C.P.C.) dos presentes autos (AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS, PROCESSO N.º 

1044541-34.2019.8.11.0041, AJUIZADA EM 04.10.2019 POR ORIZES DA 

SILVA CAMPOS EM FACE DE LUCIA HELENA CASTRO SILVA CAMPOS), 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Cientifique-se o Ministério 

Público. Isento de custas, pois concedo os benefícios da justiça gratuita. 

Deixo de condenar em verba honorária, por inexistir litígio. Transitado em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, observando as cautelas 

necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 13 de março de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1041052-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO CECILIO DE MORAIS (REQUERENTE)

MARIA CECILIA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINHO CECILIO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1041052-86.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARTINHO CECILIO DE 

MORAIS, MARIA CECILIA DE MORAIS REQUERIDO: MARTINHO CECILIO DE 

MORAIS Vistos, etc. Intime - se a parte autora para que apresente os 

documentos pessoais da curadora e atestado médico do interditando, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra - se. CUIABÁ, 06 de março de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010235-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSABETH ALEXANDRINA LEITE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA NOVAES SANTOS OAB - MT17644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

CLÁUDIA LEITE DE ALMEIDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEVERSON LEITE DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELLI LEITE DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1010235-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSABETH ALEXANDRINA 

LEITE DE ALMEIDA Vistos etc. Intime-se o requerente, na pessoa do seu 

patrono, via DJE, para manifestar nos autos em relação as informçoes 

juntadas, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0035089-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. I. D. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

LETICIA GABRIELLI BORGES OAB - MT24736-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA OAB - MT17089-O (ADVOGADO(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT7216-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS E 

PARTILHA DE BENS ajuizada por BETINA ISABELLA DE FRANCO em face 

de ARSÊNIO SOARES DE OLIVEIRA. Em face da Sentença proferida no ID 

n.º 24942702/24942710 o Requerido opôs embargos de declaração 

alegando existir obscuridade na decisão quanto à partilha da casa 

localizada na Rua Esperança, n.º 18, Bairro Verdão, inscrito na matrícula 

n.º 19592, registrada no Cartório do 7.º Ofício, pois há prova nos autos da 

divisão do mencionado bem. Ao final, em síntese, requer o acolhimento 

dos embargos de declaração. Vieram conclusos os autos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável 

c/c Alimentos Provisórios e Partilha de Bens ajuizada por Betina Isabella de 

Franco em face de Arsênio Soares de Oliveira. Os embargos de 

declaração cabem quando no pronunciamento jurisdicional houver 

omissão, contradição, obscuridade ou quando existir questão ou ponto o 

qual poderia o magistrado pronunciar de ofício. (art. 1.022 do NCPC). 

Neste sentido, segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios 

têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781). Analisando detidamente os argumentos contidos nos Embargos de 

Declaração verifico que a Embargante almeja rediscutir os termos da 

decisão proferida no ID’ n.º 24942702/24942710. Ressalto que, em 

permanecendo a irresignação quanto ao teor do pronunciamento judiciail, 

deverá a parte interpor o recurso cabível, ficando desde já advertida 

quanto aos termos do art. 1.026, § 2.º do C.P.C. ANTE O EXPOSTO e, com 

tais considerações, por força do art. 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, dando regular prosseguimento do 

feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 02 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 0035089-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. I. D. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

LETICIA GABRIELLI BORGES OAB - MT24736-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA OAB - MT17089-O (ADVOGADO(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT7216-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS E 

PARTILHA DE BENS ajuizada por BETINA ISABELLA DE FRANCO em face 

de ARSÊNIO SOARES DE OLIVEIRA. Em face da Sentença proferida no ID 

n.º 24942702/24942710 o Requerido opôs embargos de declaração 

alegando existir obscuridade na decisão quanto à partilha da casa 

localizada na Rua Esperança, n.º 18, Bairro Verdão, inscrito na matrícula 

n.º 19592, registrada no Cartório do 7.º Ofício, pois há prova nos autos da 

divisão do mencionado bem. Ao final, em síntese, requer o acolhimento 

dos embargos de declaração. Vieram conclusos os autos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável 

c/c Alimentos Provisórios e Partilha de Bens ajuizada por Betina Isabella de 

Franco em face de Arsênio Soares de Oliveira. Os embargos de 

declaração cabem quando no pronunciamento jurisdicional houver 

omissão, contradição, obscuridade ou quando existir questão ou ponto o 

qual poderia o magistrado pronunciar de ofício. (art. 1.022 do NCPC). 

Neste sentido, segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios 

têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781). Analisando detidamente os argumentos contidos nos Embargos de 

Declaração verifico que a Embargante almeja rediscutir os termos da 

decisão proferida no ID’ n.º 24942702/24942710. Ressalto que, em 

permanecendo a irresignação quanto ao teor do pronunciamento judiciail, 

deverá a parte interpor o recurso cabível, ficando desde já advertida 

quanto aos termos do art. 1.026, § 2.º do C.P.C. ANTE O EXPOSTO e, com 

tais considerações, por força do art. 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, dando regular prosseguimento do 

feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 02 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0035089-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. I. D. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

LETICIA GABRIELLI BORGES OAB - MT24736-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA OAB - MT17089-O (ADVOGADO(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT7216-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS E 

PARTILHA DE BENS ajuizada por BETINA ISABELLA DE FRANCO em face 

de ARSÊNIO SOARES DE OLIVEIRA. Em face da Sentença proferida no ID 

n.º 24942702/24942710 o Requerido opôs embargos de declaração 

alegando existir obscuridade na decisão quanto à partilha da casa 

localizada na Rua Esperança, n.º 18, Bairro Verdão, inscrito na matrícula 

n.º 19592, registrada no Cartório do 7.º Ofício, pois há prova nos autos da 

divisão do mencionado bem. Ao final, em síntese, requer o acolhimento 

dos embargos de declaração. Vieram conclusos os autos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável 

c/c Alimentos Provisórios e Partilha de Bens ajuizada por Betina Isabella de 

Franco em face de Arsênio Soares de Oliveira. Os embargos de 

declaração cabem quando no pronunciamento jurisdicional houver 

omissão, contradição, obscuridade ou quando existir questão ou ponto o 

qual poderia o magistrado pronunciar de ofício. (art. 1.022 do NCPC). 

Neste sentido, segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios 

têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781). Analisando detidamente os argumentos contidos nos Embargos de 

Declaração verifico que a Embargante almeja rediscutir os termos da 

decisão proferida no ID’ n.º 24942702/24942710. Ressalto que, em 

permanecendo a irresignação quanto ao teor do pronunciamento judiciail, 

deverá a parte interpor o recurso cabível, ficando desde já advertida 

quanto aos termos do art. 1.026, § 2.º do C.P.C. ANTE O EXPOSTO e, com 

tais considerações, por força do art. 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, dando regular prosseguimento do 

feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 02 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003174-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

O. A. P. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

C. P. D. O. (ESPÓLIO)

M. E. D. O. F. (ESPÓLIO)

A. B. S. D. O. E. F. (ESPÓLIO)

E. M. D. O. C. D. C. (ESPÓLIO)

R. P. D. O. F. (ESPÓLIO)

S. C. S. D. O. A. (ESPÓLIO)

Y. O. D. A. (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0003174-81.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: OLINTO 

AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA, RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BENEDITO PEREIRA D' OLIVEIRA Vistos, 

etc. Determino que esses autos sejam associados aos de nº41589-07. 

Após, intime - se a parte autora para se manifestar no prazo legal. Intime - 

se. Cumpra - se. CUIABÁ, 3 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0004338-86.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. M. (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. S. (RECONVINDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS 

FERNANDO VOTO KIRCHE PROCESSO n. 0004338-86.2015.8.11.0041 
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Valor da causa: R$ 1.964,27 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: LUZIENE DA SILVA 

MENDES POLO PASSIVO: Nome: CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 

FINALIDADE:EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: acima 

qualificada, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

sob pena de arquivamento ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

WELLITOM OSORSKI GOULART, digitei. CUIABÁ, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0039502-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CESAR PEREIRA (REQUERENTE)

AMELIA SIMOES PEREIRA (REQUERENTE)

LEACIL CONCEICAO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR OAB - MT19760-O (ADVOGADO(A))

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

HELENO DE FIGUEIREDO DA COSTA MARQUES OAB - MT15583-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO OLAVARRIA E SILVA OAB - MT21275-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDER CAPRIATA OAB - MT16876-O (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI OAB - MT7615-O 

(ADVOGADO(A))

GEORGE MILLER FILHO OAB - MT10240-O (ADVOGADO(A))

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA OAB - MT3863-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE BENEDITO CESAR PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0039502-78.2016.8.11.0041. REQUERENTE: FABIO CESAR PEREIRA, 

AMELIA SIMOES PEREIRA, LEACIL CONCEICAO DE MORAES REQUERIDO: 

ESPOLIO DE BENEDITO CESAR PEREIRA Vistos, etc. Cumpra - se 

despacho de Id. 24428662, após intime - se o inventariante para se 

manifestar nos presentes autos. Às providências. CUIABÁ, 3 de março de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0022046-52.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS FILHO OAB - MT11500-O (ADVOGADO(A))

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. E. H. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cumpra - se o despacho de ID n.º 24294236. Cuiabá-MT, 05 

de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0022046-52.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS FILHO OAB - MT11500-O (ADVOGADO(A))

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. E. H. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cumpra - se o despacho de ID n.º 24294236. Cuiabá-MT, 05 

de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033629-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL MARTINS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1033629-46.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MIGUEL MARTINS DE 

CAMPOS Vistos, etc. Determino a realização de consulta junto ao 

BACENJUD, em nome da falecida senhora DOMINGAS PEREIRA LEITE DE 

CAMPOS ( CPF nº 027.914.711-20), desde a data de seu falecimento no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, juntado os extratos, intime a parte autora 

para se manifestar, por fim conclusos. Cumpra – se. Cuiabá, 06 de março 

de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0016551-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

A. H. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT7167-O (ADVOGADO(A))

GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA OAB - MT5926-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

A. A. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO OAB - MT5486-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA OAB - MT5926-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Cumpra - se o despacho de ID n.º24500824. Cuiabá-MT, 05 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0016551-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

A. H. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT7167-O (ADVOGADO(A))

GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA OAB - MT5926-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

A. A. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO OAB - MT5486-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 279 de 994



(ADVOGADO(A))

GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA OAB - MT5926-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Cumpra - se o despacho de ID n.º24500824. Cuiabá-MT, 05 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0029139-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. L. D. S. (AUTOR(A))

C. B. L. D. S. (AUTOR(A))

S. D. C. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0029139-95.2017.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SIMONE DE 

CARVALHO LIMA AUTOR(A): P. H. L. D. S., C. B. L. D. S. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CELSO DOS SANTOS FERREIRA Vistos, 

etc. Cumpra - se despacho de Id. 24897121. Às providências. CUIABÁ, 06 

de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0029139-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. L. D. S. (AUTOR(A))

C. B. L. D. S. (AUTOR(A))

S. D. C. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0029139-95.2017.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SIMONE DE 

CARVALHO LIMA AUTOR(A): P. H. L. D. S., C. B. L. D. S. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CELSO DOS SANTOS FERREIRA Vistos, 

etc. Cumpra - se despacho de Id. 24897121. Às providências. CUIABÁ, 06 

de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0003828-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. N. D. L. (REQUERENTE)

J. G. D. N. L. (REQUERENTE)

L. N. L. (REQUERENTE)

G. F. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALD MARTINS TEIXEIRA OAB - MS12582-O (ADVOGADO(A))

MARIA SONIA DE LIMA OAB - MS13506 (ADVOGADO(A))

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. D. N. D. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0003828-39.2016.8.11.0041. REQUERENTE: GILSON FRANCISCO DE LIMA, 

IRISSON DO NASCIMENTO DE LIMA, J. G. D. N. L., LORENZO NASCIMENTO 

LIMA REQUERIDO: IRENE MAURICIO DO NASCIMENTO DE LIMA Vistos, etc. 

Intime - se o inventariante para se manifestar nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, volte os autos conclusos. Cumpra - se. CUIABÁ, 06 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0003828-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. N. D. L. (REQUERENTE)

J. G. D. N. L. (REQUERENTE)

L. N. L. (REQUERENTE)

G. F. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALD MARTINS TEIXEIRA OAB - MS12582-O (ADVOGADO(A))

MARIA SONIA DE LIMA OAB - MS13506 (ADVOGADO(A))

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. D. N. D. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0003828-39.2016.8.11.0041. REQUERENTE: GILSON FRANCISCO DE LIMA, 

IRISSON DO NASCIMENTO DE LIMA, J. G. D. N. L., LORENZO NASCIMENTO 

LIMA REQUERIDO: IRENE MAURICIO DO NASCIMENTO DE LIMA Vistos, etc. 

Intime - se o inventariante para se manifestar nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, volte os autos conclusos. Cumpra - se. CUIABÁ, 06 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308017 Nr: 16945-15.2007.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFC, ACMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:18056, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

UNIJURIS - OAB:6.199/MT, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - 

OAB:12926-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HOMERO 

HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI, para devolução dos autos nº 

16945-15.2007.811.0041, Protocolo 308017, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777128 Nr: 30472-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MIGUEL DIAS DE BRITO, 

IBIRAJARA NUNES FEITOSA DA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTACIO CHAVES 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 30472-58.2012.811.0041, 

Protocolo 777128, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831656 Nr: 37305-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFG, LDAGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 
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OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSI MARI 

GIACOMONI BEUX, para devolução dos autos nº 37305-58.2013.811.0041, 

Protocolo 831656, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016613-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR RODRIGUES DE ABREU (REQUERENTE)

YASMIM CRISTINA RODRIGUES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZEVALDE RODRIGUES DE MORAES SANTOS OAB - 980.387.451-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1016613-79.2017.8.11.0041. REQUERENTE: YGOR RODRIGUES DE 

ABREU, YASMIM CRISTINA RODRIGUES DE ABREU REPRESENTANTE: 

DEIZEVALDE RODRIGUES DE MORAES SANTOS Vistos, etc. YGOR 

RODRIGUES DE ABREU e YASMIM CRISTINA RODRIGUES DE ABREU, 

qualificados nos autos, pelo Defensor Público do Estado, interpôs 

embargos de declaração, objetivando que seja sanada omissão, que 

segundo sua ótica, consta na sentença, alegando que a sentença não 

manifestou sobre o Banco Bradesco conforme pedido na inicial e extrato 

do Bacenjud. Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade. Razão assiste ao embargante quanto à alegada omissão, 

tendo em vista que, de fato, não houve manifestação sobre o Banco 

Bradesco. Com estas considerações, conheço e dou provimento ao 

recurso de embargos de declaração, para sanar a omissão verificada, 

determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a favor dos herdeiros 

YGOR RODRIGUES DE ABREU e YASMIM CRISTINA RODRIGUES DE 

ABREU, a fim de que efetue o saque dos valores informados pelo 

Bacenjud no Id nº 11041320 referente ao Banco Bradesco, na 

porcentagem de 50% (cinquenta por cento) para cada herdeiros, em nome 

do falecido EUGENIO VERAS DE ABREU (CPF nº 805.645.771-20). Ante ao 

exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para corrigir o erro 

material acima descrito. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1059009-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE DE FATIMA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizado por EMILENE DE FÁTIMA ALVES FERREIRA 

e RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS. Converto a presente ação em 

divórcio consensual, ante o acordo informado pelas partes envolvendo as 

seguintes questões: i) dissolução do vínculo matrimonial ii) partilha de 

bens; iii) quanto a dispensa de prestação de alimentos por parte do outro 

cônjuge; iv) verba honorária. Ao final, em síntese, requer a homologação 

do acordo. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 

487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no ID n.º 28924007 por sentença, e, 

com fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, 

DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo matrimonial, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo a presente com 

resolução do mérito. Expeça – se necessário à averbação da sentença à 

margem da Certidão de Casamento de ID n.º 27237575. Isento de custas, 

pois concedo os benefícios da justiça gratuita. Verba honorária, nos 

termos do acordo realizado. Transitado em julgado, certifique-se e 

procedam-se as baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1044541-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO OAB - MT10523-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. C. S. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS ajuizada por ORIZES DA SILVA CAMPOS 

em face de LUCIA HELENA CASTRO SILVA CAMPOS. O feito veio da 2.ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, a fim de ser 

associado ao Processo n.º 1039742-45.2019.8.11.0041 (ID n.º 24903104). 

O artigo 337 do Código de Processo Civil e seus parágrafos, cuida de 

definir a hipótese de Litispendência, expressando que esta ocorre quando 

se repete uma ação que está em curso. Para tanto, necessário é que 

sejam idênticas, o que ocorre quando têm as mesmas Partes, Causa de 

Pedir e Pedido. Há em trâmite perante esse Juízo 02 (duas) ações 

idênticas. Vejamos: i) Ação de Divórcio Litigioso e Partilha de Bens, 

Processo n.º 1044541-34.2019.8.11.0041, ajuizada em 04.10.2019 por 

Orizes da Silva Campos em face de Lucia Helena Castro Silva Campos, 

tendo como objeto: a) Divórcio e b) Partilha de Bens; ii) Ação de Divórcio 

Litigioso C/c Alimentos Provisórios ajuizada em 10.09.2019 por Lucia 

Helena Castro Silva Campos em face de Orizes da Silva Campos, tendo 

com objeto: a) Divórcio, b) Alimentos, e c) Partilha de Bens (a mais antiga e 

a que já foi estabilizada processualmente). Na ação descrita no item “ii” o 

Senhor Orizes da Silva Campos foi citado em 07.11.2019 (ID n.º 

25962412), entretanto ajuizou a ação descrita no item “i” em 04.10.2019. 

Assim, havendo identidade de Partes, Causa de Pedir e Pedido, forçoso 

reconhecer a incidência de Litispendência. Isto Posto, RECONHEÇO A 

LITISPENDÊNCIA (ART. 485, V, DO C.P.C.) dos presentes autos (AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS, PROCESSO N.º 

1044541-34.2019.8.11.0041, AJUIZADA EM 04.10.2019 POR ORIZES DA 

SILVA CAMPOS EM FACE DE LUCIA HELENA CASTRO SILVA CAMPOS), 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Cientifique-se o Ministério 

Público. Isento de custas, pois concedo os benefícios da justiça gratuita. 

Deixo de condenar em verba honorária, por inexistir litígio. Transitado em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, observando as cautelas 

necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 13 de março de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026324-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

DIANA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT14354-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 
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1026324-11.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DIANA DA CRUZ SOUZA, 

ROSANGELA FERREIRA GOMES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Alvará Judicial. Trata – se de ALVARÁ 

JUDICIAL interposto por DIANA DA CRUZ SOUZA MENDES e KAUÃ 

GOMES GURGEL, neste ato representado por sua mãe ROSANGELA 

FERREIRA GOMES, objetivando a concessão de medida judicial para 

levantar importância de valores junto ao INSS referente a remanescente 

do benefício previdenciário em nome do falecido senhor NILSON GURGEL 

(CPF nº 924.887.491-68), em 28 de novembro de 2016. O pedido veio 

acompanhado de documentos. Foi determinada a expedição de oficio ao 

INSS, solicitando-se informações quanto à existência de possíveis valores 

do falecido, sendo informado a existência de valores a receber junto ao 

INSS (Id nº 21560439). Parecer do Ministério Público pelo deferimento ao 

pleito nas respectivas petições inicial (Id nº 26574140). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. A documentação juntada na inicial comprova que os requerentes 

DIANA DA CRUZ SOUZA MENDES e KAUÃ GOMES GURGEL, é viúva e 

filho único do senhor NILSON GURGEL, conforme certidão de óbito Id nº 

9581079 e declaração de União estável Id nº 9581087. Assim sendo, 

acolho a pretensão da parte autora, por Sentença (Artigo 487, I do NCPC), 

para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a favor dos 

requerentes DIANA DA CRUZ SOUZA MENDES e KAUÃ GOMES GURGEL 

neste ato representado por sua mãe ROSANGELA FERREIRA GOMES, a 

fim de que efetue o saque dos valores junto Previdência Social conforme 

informações do Id nº 21560439, na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada herdeiro, em nome do falecido NILSON GURGEL (CPF nº 

924.887.491-68). Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 18 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000468-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DENADETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MARQUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1000468-40.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista a 

Portaria-Conjunta do PJMT nº 247, de 16 de março de 2020, suspendo as 

audiências agendadas até o final do prazo estabelecido nos referidos 

atos. Por conseguinte, decorrido o alusivo lapso temporal, conclusos para 

deliberação. Às providências. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004510-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ECKART PRESTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA PIRES RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1004510-35.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista a 

Portaria-Conjunta do PJMT nº 247, de 16 de março de 2020, suspendo as 

audiências agendadas até o final do prazo estabelecido nos referidos 

atos. Por conseguinte, decorrido o alusivo lapso temporal, conclusos para 

deliberação. Às providências. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1062207-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT16316-E 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE BARBOSA BALBINO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1062207-48.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista a 

Portaria-Conjunta do PJMT nº 247, de 16 de março de 2020, suspendo as 

audiências agendadas até o final do prazo estabelecido nos referidos 

atos. Por conseguinte, decorrido o alusivo lapso temporal, conclusos para 

deliberação. Às providências. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011206-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE ANDREO GANCEDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO BARBOSA DA SILVA JUNIOR OAB - SP206388 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LEAL SILVA FILHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011206-87.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30426971 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, constato que não foi encartado 

aos autos a cópia do documento pessoal da autora, documento este, 

indispensável à propositura da presente ação, nos termos do art. 320, 

CPC/2015, razão pela qual, faculto, seja sanado o defeito apontado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

as disposições do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Decorrido o 

aludido interregno sem qualquer manifestação, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. Por outro lado, atendida a determinação supra, após 

certificada a ocorrência, prossiga no cumprimento da decisão que se 

segue. (...)" Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0000606-32.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. A. S. (RECONVINTE)

J. M. R. D. S. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. B. (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

0000606-32.2013.8.11.0053 Valor da causa: R$ 2.440,81 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

SUSIANE DE ARRUDA SILVA e JOÃO MARCOS RAMOS DA SILVA 

BRANDÃO POLO PASSIVO: JOÃO LENO DUARTE BRANDÃO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, 

atualmente em local incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 
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corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; CERTIDÃO: Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o pedido para que 

os autos aguardem por 90 dias até a manifestação da parte, impulsiono o 

feito para aguardar o decurso do prazo de 30 (trinta) dias e, após, não 

havendo manifestação da parte autora, com fundamento no art. 1.206, 

§4.º, da C.N.G.C., para expedir edital para intimação pessoal da parte 

autora/exeqüente, para no prazo de 5 (cinco) dias dar prosseguimento ao 

feito, praticando o ato que lhe compete. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LUIZ ALBERTO MACHADO JUNIOR, digitei. 

CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002698-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002698-89.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, impulsiono os autos para intimar a parte 

REQUERENTE a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do 

Juízo e retirar o respectivo documento, sob pena dele ser arquivado 

juntamente com o feito. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005482-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCELO DE JEZUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito sentenciado e com 

trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de documento já 

expedido, impulsiono os autos para intimar a parte INVENTARIANTE a fim 

de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024906-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CLARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDIVALDO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1024906-67.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, impulsiono os autos para intimar a parte 

INVENTARIANTE a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do 

Juízo e retirar o respectivo documento, sob pena dele ser arquivado 

juntamente com o feito. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002235-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. F. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA FARIAS DE OLIVEIRA OAB - 012.671.421-54 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. D. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

30456975, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 18 de março de 

2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005439-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELMA LICIA SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

FERNANDO SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

JAILMA LUCIA SOUSA ANDRADE (REQUERENTE)

YUK MAKEY SOUSA ANDRADE (REQUERENTE)

JUDITE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI OAB - MT24411-O 

(ADVOGADO(A))

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ ALBERTON OAB - MT24768/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO SOUSA ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito sentenciado e com 

trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de documento já 

expedido, impulsiono os autos para intimar a parte INVENTARIANTE a fim 

de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005046-46.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. C. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

30396306, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 18 de março de 

2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034443-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONY HENRIQUE RIBEIRO DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONIVALDO FRANCISCO DEBRITO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1034443-24.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 103.572,05 ESPÉCIE: 

[Bem de Família, Inventário e Partilha]->ARROLAMENTO SUMÁRIO (31) 

POLO ATIVO: JONY HENRIQUE RIBEIRO DE BRITO POLO PASSIVO: 

JONIVALDO FRANCISCO DEBRITO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente em local incerto e 

não sabido, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Certidão de Impulsionamento: Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, ante a impossibilidade de intimação pessoal 

da parte autora, com fundamento art. 1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono 

os autos para expedir edital, com prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da 

parte autora para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe 

compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, WANDREIA ALVES CARVALHO, 

digitei. CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0023800-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. D. C. (EXEQUENTE)

W. D. C. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FERREIRA DOS SANTOS OAB - 007.251.791-39 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. D. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

0023800-92.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 2.578,44 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: NATHÁLIA 

SANTOS DE CAMPOS; WILLIAM DE C.JUNIOR e LAURA FERREIRA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: VALDECIR JOSE DE CAMPOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, 

atualmente em local incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, ante a impossibilidade 

de intimação pessoal da parte autora, com fundamento art. 1.206, §4.º, da 

C.N.G.C., impulsiono os autos para expedir edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, de intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito 

praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WANDREIA 

ALVES CARVALHO, digitei. CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0047463-75.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR MARIA GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO (INVENTARIANTE)

NAIR PIRES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0047463-75.2013.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30479488. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022689-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022689-85.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30477883 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil[1], HOMOLOGO, por sentença, os termos da 

avença de ID. 15391436, atinente à guarda, direito de convivência (visita), 

partilha de bens e alimentos (com a ressalva supra atinente ao valor) para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, como também DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal SIBELI RODRIGUES SOUZA DA SILVA e EVERALDO 

JOSÉ DA SILVA, com a consequente extinção do vínculo conjugal, 

autorizando o cônjuge mulher a voltar a utilizar o nome de solteira, qual 

seja, SIBELI RODRIGUES SOUZA, e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito. Ciência ao Ministério Público. Custas 

e despesas pro rata, todavia, suspensa a exigibilidade, assim como do 

pagamento dos honorários sucumbenciais, eis que ambos os litigantes 

fazem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, já concedida a 

autora e a que ora defiro ao requerido. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os presentes autos, 

com as devidas anotações e baixas de estilo." Cuiabá/MT, 18 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009827-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GONCALVES RODRIGUES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER 

(TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1009827-14.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Analisando os 

autos, verifico que a n. magistrada titular da 10ª Vara Cível desta 

Comarca, para o qual esta demanda fora originalmente distribuída, declinou 

a competência para conhecimento e processamento da presente para 

este juízo, sob o argumento de que a petição inicial fora direcionada para 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões. Todavia, 

necessário salientar que compete a esta unidade judiciária Especializada 

de Família, “Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e 

conhecer das causas relativas a menores, nos casos previstos no 

Parágrafo único do art. 148 da Lei nº 8.069, de 13/07/90, em se tratando 

de criança e adolescente que não se enquadrem nas hipóteses do art. 98 

do mesmo diploma legal, mediante distribuição alternada e igualitária com 

as 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. de Família e Sucessões..(...)”(Resolução 

n.º02/2019/TJ-MT). Nesse contexto, vislumbro que o objeto da demanda é 

a exibição de documentos, a fim de que o Hospital do Câncer, ora parte 

demandada, forneça cópias do tratamento médico realizado pelo já 

falecido, esposo da autora, Sr. Sivaldo Rodrigues da Silva, com intuito de 

após prosseguir com o processo de sinistro junto à seguradora “Bnp 

Paribas Cardif”, para fins de quitação do veículo deixado pelo de cujus, de 

maneira que, data maxima venia, tal providência é de competência do juízo 

cível. Em decorrência dos motivos mencionados, por não vislumbrar 

quaisquer das hipóteses legais ensejadoras da modificação de 

competência levada a efeito, mister seja suscitado conflito a fim de dirimir 

a competência para processar e julgar a presente demanda. Diante do 

exposto, em prestígio ao devido processo legal, para que possa 

prevalecer o princípio do juiz natural e reafirmando que esta demanda, em 

tese, deverá ser processada e julgada na 10ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá, com apoio nos artigo 66, II e parágrafo único, e artigo 953, I, do 

CPC/2015, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, a ser 

dirimido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Oficie-se 

em conformidade ao artigo 953, parágrafo único, do NCPC, instruindo o 

expediente com cópia integral dos autos. Ciência a parte autora, 

sobrestando-se o andamento do feito até ulteriores deliberações. Às 

providências. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006476-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEVINO APARECIDO BISSOLI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário de Finanças (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012550-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE SINTETICOS LTDA - 

ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YENDIS RODRIGUES COSTA OAB - MT24490-O (ADVOGADO(A))

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO ELETRONICO - GCAD 

(IMPETRADO)
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Posto isso, presentes os requisitos do art. 

7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e determino ao 

impetrado que promova imediatamente o restabelecimento da inscrição 

estadual da empresa impetrante MARMOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MARMÓRE SINTÉTICOS EIRELE – ME, Inscrição Estadual n° 13.597.731-2, 

bem como se abstenha de realizar a apreensão das mercadorias em 

trânsito acobertadas pelas Notas Fiscais n° 275486 – n° 000.133.635; e, 

NF n° 97186 – n° 000.005.960), e de praticar quaisquer atos coercitivos 

sem prévio exercício da ampla defesa e contraditório por parte do 

contribuinte, até decisão de mérito, pena de multa diária a ser fixada por 

este Juízo. Notifique-se com urgência a autoridade coatora sobre o teor 

desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009). Decorrido o prazo legal, 

com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, nos termos do art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009. Cumpra-se por Oficial de Justiça Plantonista. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030901-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARA MENEGATI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA movida por EDNA MARA MENEGATI contra o MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ com triangularização processual materializada. Com o pedido 

inaugural vieram documentos. Atribuiu à causa valor de R$ 1.000,00. É a 

síntese. A importância atribuída à causa - à época da sua distribuição - é 

critério determinante para fixação da competência estadual jurisdicional 

(art. 2º e § 4º da Lei n° 12.153/2009). O § 1º, inciso IX, do artigo 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP, dispõe que: “Art. 1º. As causas referentes à 

Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, 

conciliadas, julgadas e executadas: § 1º. Observadas as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato 

Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos, exemplificada mente relativas a: IX - anulatórias, 

declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer. X – 

indenizatórias”. No mesmo sentido, Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ 

de 30/11/2018 determinou o imediato cumprimento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016: “Remessa das ações 

que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011110-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL ROSA DA SILVA CORDEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. Os autos foram remetidos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública por força da decisão proferida em 

10/7/2019 (ID 21527499). Posteriormente o Juizado Especial declinou da 

sua competência em favor do Juízo da 1ª VEFP da Comarca de Várzea 

Grande (ID 24256593). Ocorre que o Juízo de Várzea Grande determinou 

o retorno dos autos ao Juízo de Origem (ID 24644825). Não obstante, os 

autos foram redistribuídos a 1ª VEFP ao invés do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Portanto, determino a redistribuição dos autos ao Juízo 

Competente (Juizado Especial) na forma constante das decisões (ID 

21527499 e ID 24644825) com a urgência que o caso requer. Cumpra-se, 

com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018362-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO movida por ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Com o pedido inaugural 

vieram documentos. Atribuiu à causa valor de R$ 954,00. É a síntese. A 

importância atribuída à causa - à época da sua distribuição - é critério 

determinante para fixação da competência estadual jurisdicional (art. 2º e 

§ 4º da Lei n° 12.153/2009). O § 1º, inciso IX, do artigo 1º da Resolução n° 

004/2014/TP, dispõe que: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas: § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º 

do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às 

causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificada 

mente relativas a: IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer. X – indenizatórias”. No mesmo sentido, Ofício 

Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ de 30/11/2018 determinou o imediato 

cumprimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016: “Remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da 

Fazenda Pública nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 286 de 994



observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. A 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado pelo Poder 

Judiciário na Comarca de Cuiabá em 05/12/ 2011 (Resolução n° 

16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por critério econômico ou 

material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 

004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta forma, ao aferir a 

data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das 

partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 

356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001361-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIRLEY ROCHA SANTANA BERTULIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (INVENTARIADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

EQUIPARAÇÃO ENTRE POLICIAL MILITAR REVERTIDO A ATIVA COM 

POLICIAL MILITAR DA ATIVA movida por JUSCIRLEY ROCHA SANTANA 

BERTULIO contra o ESTADO DE MATO GROSSO com triangularização 

processual materializada. Com o pedido inaugural vieram documentos. 

Atribuiu à causa valor de R$ 957,00. É a síntese. A importância atribuída à 

causa - à época da sua distribuição - é critério determinante para fixação 

da competência estadual jurisdicional (art. 2º e § 4º da Lei n° 

12.153/2009). O § 1º, inciso IX, do artigo 1º da Resolução n° 004/2014/TP, 

dispõe que: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 

de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no 

valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificada mente 

relativas a: IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, 

de dar e de não fazer. X – indenizatórias”. No mesmo sentido, Ofício 

Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ de 30/11/2018 determinou o imediato 

cumprimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016: “Remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da 

Fazenda Pública nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. A 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado pelo Poder 

Judiciário na Comarca de Cuiabá em 05/12/ 2011 (Resolução n° 

16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por critério econômico ou 

material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 

004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta forma, ao aferir a 

data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das 

partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 

356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005233-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMEIRE RENY DE MORAES E SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

COM PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO movida por FRANCISMEIRE 

RENY DE MORAES E SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO com 

triangularização processual materializada. Atribuiu à causa valor de R$ 

1.000,00. É a síntese. A importância atribuída à causa - à época da sua 

distribuição - é critério determinante para fixação da competência estadual 

jurisdicional (art. 2º e § 4º da Lei n° 12.153/2009). In casu, constata-se 

que o proveito econômico pretendido abrange cifra inferior ao previsto na 

Lei em Regência. O § 1º, inciso IX, do artigo 1º da Resolução n° 

004/2014/TP, dispõe que: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas: § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º 

do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às 

causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificada 

mente relativas a: IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer. X – indenizatórias”. No mesmo sentido, Ofício 

Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ de 30/11/2018 determinou o imediato 

cumprimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016: “Remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da 

Fazenda Pública nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. A 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado pelo Poder 

Judiciário na Comarca de Cuiabá em 05/12/ 2011 (Resolução n° 

16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por critério econômico ou 

material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 

004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta forma, ao aferir a 

data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das 

partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 

356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018443-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO BERTUCINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

UNEMAT (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

COM PEDDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por GIULIANO BERTUCINI 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO e FUNEMAT com triangularização 
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processual materializada. Atribuiu à causa valor de R$ 1.000,00. É a 

síntese. A importância atribuída à causa - à época da sua distribuição - é 

critério determinante para fixação da competência estadual jurisdicional 

(art. 2º e § 4º da Lei n° 12.153/2009). In casu, constata-se que o proveito 

econômico pretendido abrange cifra inferior ao previsto na Lei em 

Regência. O § 1º, inciso IX, do artigo 1º da Resolução n° 004/2014/TP, 

dispõe que: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 

de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no 

valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificada mente 

relativas a: IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, 

de dar e de não fazer. X – indenizatórias”. No mesmo sentido, Ofício 

Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ de 30/11/2018 determinou o imediato 

cumprimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016: “Remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da 

Fazenda Pública nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. A 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado pelo Poder 

Judiciário na Comarca de Cuiabá em 05/12/ 2011 (Resolução n° 

16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por critério econômico ou 

material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 

004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta forma, ao aferir a 

data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das 

partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 

356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011569-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

movida por MARIA ALICE RAMOS DA SILVA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO. Inicialmente, atribuiu à causa valor de R$ 1.000,00. Em atenção 

e cumprimento a decisão retro, parte requerente promoveu a adequação 

do valor atribuído à causa para constar como devida a importância de R$ 

20.220,51. É a síntese. A importância atribuída à causa - à época da sua 

distribuição - é critério determinante para fixação da competência estadual 

jurisdicional (art. 2º e § 4º da Lei n° 12.153/2009). In casu, constata-se 

que o proveito econômico pretendido abrange cifra inferior ao previsto na 

Lei em Regência. O § 1º, inciso IX, do artigo 1º da Resolução n° 

004/2014/TP, dispõe que: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas: § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º 

do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às 

causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificada 

mente relativas a: IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer. X – indenizatórias”. No mesmo sentido, Ofício 

Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ de 30/11/2018 determinou o imediato 

cumprimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016: “Remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da 

Fazenda Pública nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. A 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado pelo Poder 

Judiciário na Comarca de Cuiabá em 05/12/ 2011 (Resolução n° 

16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por critério econômico ou 

material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 

004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta forma, ao aferir a 

data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das 

partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 

356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016851-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA KIMBERLY COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. Na petição (ID 23033102) a 

requerente opôs Embargos de Declaração ante a alegada 

omissão/contradição na decisão que declinou da competência jurisdicional 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento que 

“o caso em questão há necessidade de produção de prova pericial”. É a 

síntese. Fundamento e decido. Na forma do artigo 1.022 e seguintes do 

CPC conheço dos embargos declaratórios, pois, tempestivos. A decisão 

objurgada não padece dos vícios elencados. O inconformismo da 

embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por 

mera insatisfação do resultado da decisão que atribuiu à Fazenda 

Estadual a responsabilidade para o pagamento dos honorários periciais. A 

realidade norteia a postura do jurisdicionado. As razões do embargante 

são equivalentes a uma facada no vento e/ou um tiro no oceano. Nenhum 

resultado prático. Como dito e frisado em decisão pretérita: “Ofício Circular 

nº 356/2018-DAPI-CGJ de 30/11/2018 determinou o imediato cumprimento 

do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016: 

Remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda 

Pública nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados 

Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas 

as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. A decisão embarga, 

portanto, está fundamentada de forma adequada. Logo, não se prestam 

os embargos declaratórios para o resultado pretendido. Ausentes 

quaisquer dos pressupostos esculpidos no artigo 1.022, I, II ou III/CPC, 

REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se e após, cumpra-se 

decisão retro com a urgência que o caso requer. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003948-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE TOLDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR movida por CARLOS 

ALEXANDRE TOLDO contra o ESTADO DE MATO GROSSO com 

triangularização processual materializada. Atribuiu à causa valor de R$ 

1.000,00. É a síntese. A importância atribuída à causa - à época da sua 

distribuição - é critério determinante para fixação da competência estadual 

jurisdicional (art. 2º e § 4º da Lei n° 12.153/2009). In casu, constata-se 

que o proveito econômico pretendido abrange cifra inferior ao previsto na 

Lei em Regência. O § 1º, inciso IX, do artigo 1º da Resolução n° 

004/2014/TP, dispõe que: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas: § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º 

do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às 

causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificada 

mente relativas a: IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer. X – indenizatórias”. No mesmo sentido, Ofício 

Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ de 30/11/2018 determinou o imediato 

cumprimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016: “Remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da 

Fazenda Pública nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. A 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado pelo Poder 

Judiciário na Comarca de Cuiabá em 05/12/ 2011 (Resolução n° 

16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por critério econômico ou 

material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 

004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta forma, ao aferir a 

data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das 

partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 

356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001162-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

movida por DULCINEIA BARBOSA DOS SANTOS contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO. Inicialmente, atribuiu à causa valor de R$ 1.000,00. Em 

atenção e cumprimento a decisão retro, parte requerente promoveu a 

adequação do valor atribuído à causa para constar como devida a 

importância de R$ 31.953,57. É a síntese. A importância atribuída à causa - 

à época da sua distribuição - é critério determinante para fixação da 

competência estadual jurisdicional (art. 2º e § 4º da Lei n° 12.153/2009). In 

casu, constata-se que o proveito econômico pretendido abrange cifra 

inferior ao previsto na Lei em Regência. O § 1º, inciso IX, do artigo 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP, dispõe que: “Art. 1º. As causas referentes à 

Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, 

conciliadas, julgadas e executadas: § 1º. Observadas as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato 

Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos, exemplificada mente relativas a: IX - anulatórias, 

declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer. X – 

indenizatórias”. No mesmo sentido, Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ 

de 30/11/2018 determinou o imediato cumprimento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016: “Remessa das ações 

que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”. A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012038-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊBNCIA movida por FELIPE 

DA SILVA CARDOSO contra o ESTADO DE MATO GROSSO com 

triangularização processual materializada. Com o pedido inaugural vieram 

documentos. Atribuiu à causa valor de R$ 19.869,84. É a síntese. A 

importância atribuída à causa - à época da sua distribuição - é critério 

determinante para fixação da competência estadual jurisdicional (art. 2º e 

§ 4º da Lei n° 12.153/2009). O § 1º, inciso IX, do artigo 1º da Resolução n° 

004/2014/TP, dispõe que: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas: § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º 

do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às 

causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificada 

mente relativas a: IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer. X – indenizatórias”. No mesmo sentido, Ofício 

Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ de 30/11/2018 determinou o imediato 

cumprimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016: “Remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da 
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Fazenda Pública nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. A 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado pelo Poder 

Judiciário na Comarca de Cuiabá em 05/12/ 2011 (Resolução n° 

16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por critério econômico ou 

material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 

004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta forma, ao aferir a 

data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das 

partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 

356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059677 Nr: 50896-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE MIRANDA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:PROC. EST. MT

 Tendo em vista a petição do perito de fls. 489/492, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar as partes, para querendo, se manifestarem 

acerca da data do início dos trabalhos periciais na Secretaria Unificada de 

Fazenda Pública, no dia 05/05/2020 às 14:30 e será realizada a partir do 

dia 06/05/2020, às 14:30 na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.610 - 

Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027069 Nr: 35392-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Tendo em vista a petição do perito de fls. 512/515, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar as partes, para querendo, se manifestarem 

acerca da data do início dos trabalhos periciais na Secretaria Unificada de 

Fazenda Pública, no dia 05/05/2020 às 14:30 e será realizada a partir do 

dia 06/05/2020, às 14:30 na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.610 - 

Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046941 Nr: 44840-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENILCE MARIA DA CONCEIÇAO BELTRAN, LUIZ 

HUMBERTO CAMPIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18653/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Tendo em vista a petição do perito de fls. 365/368, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar as partes, para querendo, se manifestarem 

acerca da data do início dos trabalhos periciais na Secretaria Unificada de 

Fazenda Pública, no dia 04/05/2020 às 14:30 e será realizada a partir do 

dia 05/05/2020, às 14:30 na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.610 - 

Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881527 Nr: 17723-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JOSE GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Tendo em vista a petição do perito de fls. 241/244, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar as partes, para querendo, se manifestarem 

acerca da data do início dos trabalhos periciais na Secretaria Unificada de 

Fazenda Pública, no dia 05/05/2020 às 14:30 e será realizada a partir do 

dia 06/05/2020, às 14:30 na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.610 - 

Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869717 Nr: 9351-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SHIUZE NAKAO, AURELIO COSTA SALES, 

LILIAN MENDONÇA DO AMARAL BASTOS, DULCILENE DE SOUZA 

STROBEL, ELINALDA SILVA DO NASCIMENTO LOPES, HELENA DE 

SOUZA LEITE, ROSE MARIA PERALTA GUILHERME FAVA, SONIA COLETA 

DE SOUZA REIS, ONIVIO MIDON, SIMONE LAURA RABELO DA SILVA, 

SAURIA CRISTINA DE OLIVEIRA VARANDA, VANDA REGINA FERREIRA 

DA SILVA, NELMA PEREIRA FRANÇA, ZELI VECCHI PULCHERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Tendo em vista a petição do perito de fls. 351/354, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar as partes, para querendo, se manifestarem 

acerca da data do início dos trabalhos periciais na Secretaria Unificada de 

Fazenda Pública, no dia 05/05/2020 às 14:30 e será realizada a partir do 

dia 06/05/2020, às 14:30 na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.610 - 

Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870422 Nr: 9901-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA HORA, JOSENICE PEREIRA 

LEMES, MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA, MARIA RODRIGUES DA 

SILVA ROSA, FLORINDA FERREIRA DA SILVA, MIRACY DE ALMEIDA 

CAMPOS, MARTHA MAYRE BARBOSA DA SILVEIRA, JOILCE FÁTIMA DA 

SILVA, DOMINGAS MORAES NUNES, MARIA LUZIA DE OLIVEIRA 

GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Tendo em vista a petição do perito de fls. 590/593, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar as partes, para querendo, se manifestarem 

acerca da data do início dos trabalhos periciais na Secretaria Unificada de 

Fazenda Pública, no dia 05/05/2020 às 14:30 e será realizada a partir do 

dia 06/05/2020, às 14:30 na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.610 - 
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Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910393 Nr: 37116-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO RODRIGUES PINTO, LUIZA DUARTE DE MIRANDA, 

EDNA MARQUES DOS SANTOS, TEREZINHA VIRGOLINO ORRO, FATIMA 

REGINA DE OLIVEIRA LEITE, WILSON CARLOS SOARES DA SILVA, 

ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA ABREU, AMÉLIA MARTINS, MIRACY DA 

GUIA VIANNA, MARGARET DUARTE BELEM DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO DE CASTILHO MOZER 

JUNIOR - OAB:14.347/E, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, 

CELSO ALVES PINHO - OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Tendo em vista a petição do perito de fls. 587/590, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar as partes, para querendo, se manifestarem 

acerca da data do início dos trabalhos periciais na Secretaria Unificada de 

Fazenda Pública, no dia 04/05/2020 às 14:30 e será realizada a partir do 

dia 05/05/2020, às 14:30 na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.610 - 

Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853930 Nr: 56544-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047, 

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - OAB:24.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Tendo em vista a petição do perito de fls. 579/582, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar as partes, para querendo, se manifestarem 

acerca da data do início dos trabalhos periciais na Secretaria Unificada de 

Fazenda Pública, no dia 05/05/2020 às 14:30 e será realizada a partir do 

dia 06/05/2020, às 14:30 na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.610 - 

Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843374 Nr: 47298-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL MARIA DE SOUZA ABUCHAIN, INÊS MONTEIRO 

DA SILVA, JOANITA LIMA DOS SANTOS, IVONE NICOLOTTI FERRI, 

JAIRDES SEBASTIANA DA SILVA, LUIZ SERAFIM DA COSTA MEIRA, 

NÁDIA PRADO MOURA BIANCARDINI, MARCILENE DE FREITAS OLIVEIRA 

ALMEIDA, MARIZETH MAZARELO DA CRUZ NASCIMENTO, ZIRLEY 

RUFINO DA SILVA BLANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROCURADOR, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Tendo em vista a petição do perito de fls.710/713, impulsiono os autos 

coma finalidade de intimar as partes, para querendo, se manifestarem 

acerca da data do início dos trabalhos periciais na Secretaria Unificada de 

Fazenda Pública, no dia 05/05/2020 às 14:30 e será realizada a partir do 

dia 06/05/2020, às 14:30 na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.610 - 

Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056933 Nr: 49532-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON ZACARIAS ANUNCIAÇÃO, EDSON 

RODRIGUES SALGADO, ELLIS BENTO DE OLIVEIRA, JOSÉ FRANCISCO DE 

ALMEIDA, NESTALDINA RIBEIRO CROZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3478/MT, NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Tendo em vista a petição do perito de fls. 598/601, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar as partes, para querendo, se manifestarem 

acerca da data do início dos trabalhos periciais na Secretaria Unificada de 

Fazenda Pública, no dia 05/05/2020 às 14:30 e será realizada a partir do 

dia 06/05/2020, às 14:30 na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.610 - 

Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 716507 Nr: 8001-82.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENCOMIND - ENG. E INDUSTRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA movida por ENCOMIND - ENGENHARIA 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

envolvendo débito fiscal inserido em dívida ativa – CDA n° 392312 (fl. 

135).

Anota-se, por oportuno, que a Resolução n° 023/2013/TP, no uso das 

suas atribuições legais, autorizou a instalação da Vara Especializada de 

Execução Fiscal na Comarca de Cuiabá e no artigo 2ª lhe conferiu a 

competência para:

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. (Grifo nosso)

A competência da Vara Especializada em Execução Fiscal é ABSOLUTA 

nos executivos fiscais e nas causas correlatas que tenham por objeto 

crédito inseridos em dívida ativa.

Desta forma, considerada a matéria e qualidade das partes, em obediência 

à Resolução nº 023/2013/TP, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo 

para analisar e apreciar a presente ação declaratória, e, por 

consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos 

para a Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, 

com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 790638 Nr: 44690-91.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKFL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA MARIA DOMINI MORAES - 

OAB:8106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 Vistos,
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Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA movida por JKFL GESTÃO 

EMPRESARIAL LTDA. contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ envolvendo débito 

fiscal inserido em dívida ativa – CDA n° 2013/0820917 (fl. 343), processo 

de execução fiscal nº 812218.

Anota-se, por oportuno, que a Resolução n° 023/2013/TP, no uso das 

suas atribuições legais, autorizou a instalação da Vara Especializada de 

Execução Fiscal na Comarca de Cuiabá e no artigo 2ª lhe conferiu a 

competência para:

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. (Grifo nosso)

A competência da Vara Especializada em Execução Fiscal é ABSOLUTA 

nos executivos fiscais e nas causas correlatas que tenham por objeto 

crédito inseridos em dívida ativa.

Desta forma, considerada a matéria e qualidade das partes, em obediência 

à Resolução nº 023/2013/TP, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo 

para analisar e apreciar a presente ação declaratória, e, por 

consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos 

para a Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, 

com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 810384 Nr: 16878-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:OAB/MT 3.934, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA 

BICHARA - OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL COSTA DE MELO 

(Procurador do Estado) - OAB:16706

 Vistos,

Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA movida por COMPANHIA DE BEBIDAS 

DAS AMERICAS - AMBEV. contra o ESTADO DE MATO GROSSO 

envolvendo débito fiscal inserido em dívida ativa – CDA n° 2018756423 (fl. 

562-v), processo de execução fiscal nº 1023481-39.2018.8.11.0041.

Anota-se, por oportuno, que a Resolução n° 023/2013/TP, no uso das 

suas atribuições legais, autorizou a instalação da Vara Especializada de 

Execução Fiscal na Comarca de Cuiabá e no artigo 2ª lhe conferiu a 

competência para:

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. (Grifo nosso)

A competência da Vara Especializada em Execução Fiscal é ABSOLUTA 

nos executivos fiscais e nas causas correlatas que tenham por objeto 

crédito inseridos em dívida ativa.

Desta forma, considerada a matéria e qualidade das partes, em obediência 

à Resolução nº 023/2013/TP, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo 

para analisar e apreciar a presente ação declaratória, e, por 

consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos 

para a Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, 

com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1449577 Nr: 962-19.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO ROBERTO DA COSTA PINTO, CÉLIA MARIA 

LOPES DA SILVA, DANIEL SOARES MARTINS, CLEONILSON COSTA 

LEITE, CLAUDIA MARIA CAPIOTO, DELSO GADELHA NEVES, EDNA 

MARQUES DOS SANTOS, GILSON ALVES DA CUNHA, EDSON COELHO 

DA SILVEIRA, JOSÉ RAMALHO DA SILVA, HERCULES CARNEIRO, EZELL 

HIGINO PEREIRA, JOSE ANACLETO DA COSTA FILHO, DIANA GLORIA 

RODRIGUES DA SILVA, WALTER DE LUCA, NEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, 

PAULO JORGE FERRARI, LUIS CESAR TAQUES DE CAMPOS, PAULO 

CEZAR FERREIRA LEMES, RITA DE CASSIA CORREA GOMES, SIVALDO 

DE SOUZA, PEDRO DUARTE DE OLIVEIRA, JOSÉ RIBAMAR BASTOS 

GONÇALVES, MUNIR ANDARDE SILVA, ROSALVO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, por questão de ordem, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para que procedam a distribuição por sorteio.

Cumpra-se com urgência, procedendo-se as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1450438 Nr: 1148-42.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENI CONCEIÇÃO DE ARAÚJO AMORIM AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, por questão de ordem, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para que procedam a distribuição por sorteio.

Cumpra-se com urgência, procedendo-se as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1450440 Nr: 1149-27.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DANGUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, por questão de ordem, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para que procedam a distribuição por sorteio.

Cumpra-se com urgência, procedendo-se as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1450441 Nr: 1150-12.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DE ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, por questão de ordem, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para que procedam a distribuição por sorteio.

Cumpra-se com urgência, procedendo-se as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1450443 Nr: 1151-94.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VANDA MARIA MORAES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, por questão de ordem, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para que procedam a distribuição por sorteio.

Cumpra-se com urgência, procedendo-se as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1450446 Nr: 1154-49.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDUIGLIS LUZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, por questão de ordem, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para que procedam a distribuição por sorteio.

Cumpra-se com urgência, procedendo-se as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1450448 Nr: 1156-19.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONILIA PEDROSA DE MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, por questão de ordem, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para que procedam a distribuição por sorteio.

Cumpra-se com urgência, procedendo-se as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1450449 Nr: 1157-04.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO GONÇALVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, por questão de ordem, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para que procedam a distribuição por sorteio.

Cumpra-se com urgência, procedendo-se as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1450453 Nr: 1160-56.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAISES BORGES MIRANDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, por questão de ordem, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para que procedam a distribuição por sorteio.

Cumpra-se com urgência, procedendo-se as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1453865 Nr: 2054-32.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA RAMOS DE QUEIROZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 
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Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1453866 Nr: 2055-17.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI ALVES ANTÔNIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 
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fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1453867 Nr: 2056-02.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 
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prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1453868 Nr: 2057-84.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDA VITÓRIA DA COSTA, NILMA DE CAMPOS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.
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 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1453870 Nr: 2058-69.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO LEAL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 
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tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1453871 Nr: 2059-54.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 
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Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1453872 Nr: 2060-39.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA SOARES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 
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ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1453873 Nr: 2061-24.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA IARA CAMARGO, BENEDITA JOELMA DOS 

SANTOS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 
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SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1453874 Nr: 2062-09.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI DALLAPORTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 
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70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1453875 Nr: 2063-91.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIGIDA PINTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 
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DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1453877 Nr: 2064-76.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA PAIVA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 
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pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1453878 Nr: 2065-61.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA BENEDITA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 
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natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1453880 Nr: 2067-31.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOLICE DE SOUZA MARTINIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 
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RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1453881 Nr: 2068-16.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR MORAIS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.
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Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1453882 Nr: 2069-98.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMBRÓSIO LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1455700 Nr: 2511-64.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU DIAS LIMA, ALDEMIR ESTEVES RODRIGUES, 

ALVINO GONZAGA, ALDERSON NOGUEIRA PIO, ALDERY PEREIRA DE 

SOUZA, ALDO BATISTA CAVALCANTE, ANTONIO DESUÍTE ALVES, 

ANTÔNIO AGUIAR BELÉM, ANTÔNIO CÂNDIDO LOPES, ARLINDO PEREIRA 

DE SOUZA, AROLDO DIAS DA SILVA, AROLDO VASCONCELOS LUZ, 

BENEDITO PAULO JARDIM RODRIGUES, CARLOS DE JESUS PINTO, 

GUILHERMINA PEDROSA DE OLIVEIRA CAMARGO, DEROCI ALVES DA 

SILVA, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE, CARMELITO ALAN 

RIBEIRO, ELZA MORAES LUCAS, CÉLIA APARECIDA PERINI, CELSO 

VIEIRA DE QUEIROZ, CÉLIA ROSECLÉ FLECK, DAVID DIAS FERNANDES, 

DIVINO VICENTE DE OLIVEIRA, EDEGAR POLANO MENDES, ELIANE 

ADNAIR DE FIGUEIREDO LEITE, EURIDES MAGALHÃES, IZAURI DAS 

NEVES, JAIRO ROBERTO ARAÚJO, JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 

NILSON CAROLINO DE ALMEIDA, MIRIAM SOARES CAMPOS, WILSON 

SIMON BATISTA, JOAO ZEFERINO DE JESUS, JOÃO RODRIGUES 

SOBRINHO, JOÃO SANTANA LUZ, JOSÉ THOMAS DE AVELINO FILHO, 

JOSIMIRO BISPO DO CARMO, LAURENTINO FÉLIX MILHOMENS, LÁZARO 

DUTRA GALVÃO, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, MESSIAS PEREIRA 

PONTES, NESTOR BRIZIDO DE MORAES, NEY DILSON BARRETO, 

OTACÍLIO PEREIRA DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, 

SANDRA MARIA DA CRUZ, SEBASTIANA DAMASCENO SILVA MATOS, 

SIMIÃO DA SILVA SANTANA, SINCLAIR BONADIO, SINVALDO DE 

OLIVEIRA PENA, WALTER PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, por questão de ordem, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para que procedam a distribuição por sorteio.

Cumpra-se com urgência, procedendo-se as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1456481 Nr: 2685-73.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, por questão de ordem, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Cartório Distribuidor para que procedam a distribuição por sorteio.

Cumpra-se com urgência, procedendo-se as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 309763 Nr: 17574-86.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO THOMAZINI, FRANCISCO TEIXEIRA 

DA CUNHA, JOCENIL GOMES DA GUIA, JOSÉ ALVES DE ARAÚJO, 

GERALDO DUCARMO DA SILVA, GERSON BENEDITO DE GUSMAO 

FERNANDES, JORGE HUDSON MONTEIRO SALGADO, JOSENEL FERREIRA 

DE ARRUDA, JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO, JOSE CAFASSO 

PEDROSSO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA - OAB:10.730/MT

 PROCESSO: 17574-86.2007.811.0041 (cód. 309763)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: MARIA EUNICE PEREIRA SILVA e outros

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 Vistos.

 Processo em fase de cumprimento de sentença.

 Constato erro material na decisão (f. 802) que ao homologar o acordo e 

valores firmados entre as partes (f. 800/801), indicou equivocadamente 

como crédito principal a importância de R$106.055,71 que se refere 

apenas ao total excedente da execução conforme cálculos do executado 

(f. 646).

 Apenas para elucidar, o valor total indicado pelo exequente foi 

R$3.387.410,44 (f. 460) e o executado reconheceu o valor R$ 

3.281.354,73 (f. 645/ 646) ou seja, a diferença foi de R$106.055,71 e não 

o crédito principal.

 Posto isso, demonstrado inequivocamente a ocorrência e erro material, 

retifico parcialmente a decisão (f. 802) somente inerente ao valor total 

homologado, ou seja, ao invés de R$106.055,71 considera-se homologado 

o valor total R$3.281.354,73 mantendo-se integralmente as demais 

determinações.

 Expeçam-se os ofícios requisitórios individualizados conforme credor e 

respectivo crédito (planilha f. 646).

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 16 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022191-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO XAVIER DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, DENEGO A 

SEGURANÇA, com arrimo no §5º do art. 6º da Lei n. 12.016/2009 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

processo, o que faço com fulcro no artigo 485, IV, do CPC. Por 

consequência, revogo a liminar deferida. Sem custas processuais, em 

face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 

do STJ e 512 do STF. P. R. I. Em caso de interposição de apelação, 

observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de 

recurso voluntário, certifique-se e arquivem-se os autos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1033502-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO AUGUSTO GOMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019676-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO (AUTOR(A))

EDINO DA SILVA GAMA (AUTOR(A))

CESAR RAMOS EVANGELISTA (AUTOR(A))

ILDOMAR NUNES DE MACEDO (AUTOR(A))

FABIO GONCALVES FERREIRA (AUTOR(A))

ANIZIO MEDRADO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

BENEDITO BOAVENTURA LADISLAU SILVA (AUTOR(A))

APARECIDO SOARES CRUZ (AUTOR(A))

RENIR EVARISTO DA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO PEREIRA BARROS (AUTOR(A))

SEBASTIAO TAQUES DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

RONALDO JOSE SOARES (AUTOR(A))

MILTON RIBEIRO FILHO (AUTOR(A))

JUCELINO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

NARCISO DOMINGOS JUVENAL (AUTOR(A))

SUELEN PRATES SALES (AUTOR(A))

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

JORGE BENEDITO FERREIRA (AUTOR(A))

JOSE GARCIA GOMES MARTINS (AUTOR(A))

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027562-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANUSA FERREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Haja vista a existência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública nesta comarca com a competência para "processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos", DECLINO a competência e determino a remessa dos 

autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. 

Cumpra-se, com urgência. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014280-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR DE PAULA FREITAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO (EDITAL Nº 002/2009 - SAD/MT - 

UNEMAT) (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, indefiro o pedido de 

reconsideração. Intime-se. Cumpram-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1019425-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO DE RESENDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, DENEGO A 

SEGURANÇA e, por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I, 

do CPC. Revogo a liminar concedida na decisão de Id. 19917451. Sem 

custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. P. R. I. Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC. Findo o prazo de recurso voluntário, certifique-se e arquivem-se 

os autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875198 Nr: 13559-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBAMAR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO CURVO GARCIA 

- PROC FEDERAL - OAB:6828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR CALÇA - 

OAB:5247/O

 Tendo em vista a petição do perito de fls. 58/59, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes, para querendo, se manifestarem acerca da 

data do início dos trabalhos periciais na Secretaria Unificada de Fazenda 

Pública, no dia 03/04/2020 às 14:30 e será realizada a partir do dia 

06/04/2020, às 14:30 na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.610 - Sala 

02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá - MT.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035456-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR NORONHA DE OLIVEIRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1028553-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO OAB - MT6.846 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000432-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMPRE MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT (SUCIT/GFPF) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004195-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA PAULA DE ALMEIDA MORAES DOS ANJOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002715-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011357-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008823-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003176-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO OAB - MT17642/O (ADVOGADO(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009000-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO BARROS DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022818-61.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MASSANEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 0504806-90.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEX COURIER S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO MARCO OAB - SP238689 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE TRANSITO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022685-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARCELO PIPINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ - 03.533.064/0001-46 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034560-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELMI PAZ DE QUEIROZ (AUTOR(A))

JOSE SERGIO FUZA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO SOUZA DE BARROS OAB - GO31153 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (REU)

NESTOR FERNANDES FIDELIS (REU)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (CUSTOS LEGIS)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da sentença a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: a.) 6% (seis por cento) serão devidos 

aos patronos dos reconvindos; b.) 4% (quatro por cento), devidos ao 

reconvinte. Na mesma proporção, serão devidas as despesas 

processuais. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. P.R.I. Decorrido o 

prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879567 Nr: 16548-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ASSIS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896, YURI MATHEUS ANDRADE 

DE ARRUDA - OAB:27356/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Certfico que de acordo com o Despacho de Fls,219 Intime-se o Advogado 

do EXEQUENTE para juntar nos autos o comprovante do pagamento das 

custas judiciais no parzo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898418 Nr: 28661-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE APARECIDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT

 Tendo em vista a petição do perito de fls. 248/251, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar as partes, para querendo, se manifestarem 

acerca da data do início dos trabalhos periciais na Secretaria Unificada de 

Fazenda Pública, no dia 05/05/2020 às 14:30 e será realizada a partir do 

dia 06/05/2020, às 14:30 na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.610 - 

Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 775990 Nr: 29273-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES NUNES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Vistos.

 1. Cuida-se de execução por quantia certa em face da Fazenda Pública 

(art. 534 CPC).

2. DEFIRO a pretensão executória, pelo que determino INTIME-se a parte 
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executada para, querendo, apresentar impugnação à execução por 

quantia certa, limitando-se as hipóteses elencadas nos incisos do artigo 

535 do CPC. Prazo: 30 (trinta) dias.

3. Havendo alegação de excesso de execução, a parte executada deverá 

declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não 

conhecimento da arguição (§ 2º, art. 535 CPC).

4. RETIFIQUE-se o registro e autuação, fazendo consignar nos autos que 

o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.

5. INTIMEM-se.

6. EXPEÇA-se o necessário.

7. CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 401736 Nr: 34010-52.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROCURADORA DO INSS - OAB:1243.345

 37.Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerente, para o fim 

de RESTABELECER O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO e, 

ponderando as atuais condições pessoais do autor, a partir desta data, 

CONVERTÊ-LO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.38... CONCEDO a 

tutela de urgência postulada na inicial, pelo que, a título de tutela de 

evidência, DETERMINO o INSS a pagar a verba mensal e vitalícia devida a 

título de aposentadoria por invalidez acidentária, correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício do segurado, além dos benefícios 

pecuniários daí decorrentes (artigo 44, da Lei n. 8.213/91), com a 

IMEDIATA implantação do benefício previdenciário, e cujo conteúdo não 

está sujeito ao efeito suspensivo ordinário de eventual recurso de 

apelação, por incidência da regra expressa contida no artigo 1012, 

parágrafo 1º, inciso V, do CPC.39.O pagamento do AUXÍLIO-DOENÇA 

acidentário deverá retroagir a data da cessação do auxílio-doença na via 

administrativa em 30-11-2009 (data da cessação do benefício de 

auxílio-doença – DBC - fl. 64), pelo que CONDENO a autarquia ré a pagar 

os valores vencidos em parcela única (art. 5º da Lei nº 11.960/09), sendo 

que a “atualização dos valores devidos devem observar o que for 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 

810” (TJMT N.U 0011636-28.2010.8.11.0002, Julgado em 19/02/2020, 

Publicado no DJE 27/02/2020).40.... 41.Atento ao princípio da 

sucumbência, tendo o autor decaído de parte ínfima do pedido, nos termos 

do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, CONDENO ainda a 

autarquia requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe 

de 10% (dez por cento), calculados sobre as prestações vencidas até a 

prolação desta sentença (Súmula 111 STJ), devidamente corrigidas.42.... 

Razão disso, DEIXO de encaminhar os autos a instancia Superior.43.Sem 

custas.44.Publique-se. Registre-se. Intime-se.45.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se os autos.46.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1096936 Nr: 9272-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELITA DE SOUZA CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ELONET HABITAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de usucapião proposta em 14-3-2016 por Joelita de 

Souza Cerqueira em face da Companhia de Habitação Popular do Estado 

de Mato Grosso – COHAB; todavia, até a presente data, não houve a 

citação da parte requerida.

2. Intimada para se manifestar a respeito das certidões confeccionadas 

pelo Sr. Meirinho (fls. 99, 106 e 108), a parte permaneceu inerte ao 

comando judicial, conforme certificado em 18-2-2019 (fl. 108-v).

3. A hipótese sugere abandono porquanto a parte não se desincumbiu em 

promover os atos e diligências de sua alçada, estendendo-se sua 

claudicância por período superior ao estabelecido em lei (art. 485, III, CPC).

4. Entretanto, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC, DETERMINO 

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para suprir a falta no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo por abandono de causa.

5. Desde já, advirta-se a parte autora quanto à necessidade de se 

regularizar o polo passivo da demanda, uma vez que, “nos termos do 

artigo 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da 

Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e 

obrigações” (N.U 0001906-53.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019”.

6. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

7. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1096959 Nr: 9283-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA SOARES, CLARICE GUIMARAES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ELONET HABITAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO proposta por 

Sebastião da Silva Soares e Clarice Guimarães da Silva em face do 

Companhia de Habilitação Popular do Estado de Mato Grosso.

2. Em decisão de fl. 105, foi determinado que o autor manifestasse nos 

autos em relação as certidões do Sr. Oficial de Justiça, porém, o prazo 

concedido transcorreu sem manifestação (fl. 105-v).

3. Por conseguinte, determinada a citação pessoal da parte autora nos 

termos do artigo 485, III, do CPC, a diligência restou infrutífera conforme 

certificado à fl. 110.

4. Vieram-me conclusos. Decido.

5. Considerando a inércia da parte autora ao não promover as diligências 

de sua incumbência, bem como, considerando o teor do art. 274, 

parágrafo único do CPC (dever das partes em manter o endereço 

atualizado), com fundamento no art. 485, III, do CPC, DECLARO EXTINTA a 

ação, sem julgamento de mérito.

6. Dê-se ciência ao Ministério Público.

7. Sem custas e honorários.

8. Não havendo provocação no prazo legal, ARQUIVE-SE, com as baixas 

necessárias.

9. P.R.I.

10. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1064491 Nr: 52956-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DE SOUZA JACOBINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na forma do artigo 

242, parágrafo 3º, do CPC, consignando-se as advertências legais.

Caso o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito ou ainda qualquer das matérias enumeradas no artigo 
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337, do CPC, desde já determino INTIME-se a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, apresentar réplica.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1001366 Nr: 24017-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, CINDY SCHOSSLER TOYAMA - OAB:22104/O, 

EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:342/MT, JOSE EDUARDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:4681/MT, LUÍS FERNANDO DE SOUZA NEVES - 

OAB:OAB/MT 3.934, LUIZ FERNANDO DE SOUZA NEVES - 

OAB:3.934/MT, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - 

OAB:RJ112310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Vistos, etc.1.... 9.Ante ao exposto, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca da Capital.10.Remetam-se os autos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias.11.INTIMEM-se.12.Expeça-se o 

necessário.13.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1022986 Nr: 33392-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDY RODRIGUES DE OLIVEIRA, ITAIR AMBRÓSIO 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENEZIO PIO DA SILVA - 

OAB:14087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL e, com efeito, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido nos embargos monitórios e DECRETO a 

extinção da ação monitória, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 

487, II, do CPC.Atendo ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte 

requerente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro, nos 

termos do artigo 85, § 3º, CPC, em 10 % (dez por cento) do valor 

atualizado da causa. Na forma do artigo 98, § 3º, CPC, suspendo a sua 

exigibilidade em relação a parte autora. Decisão não sujeita ao reexame 

necessárioPublique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1047588 Nr: 45220-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO SCHUSTER JUNIOR - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 15.Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por 

demonstrados o ‘fumums boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, pelo que recebo as 

apó l i ces  de  seguro  ns .  046692015100107750003922  e 

046692015100107750003908, com vigência até o dia 18-9-2021 (fls. 

44/79), apenas para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de 

negativa em relação aos ACF’s 193299/76/68/2011 e 193298/76/68/2011, 

nos termos do art. 206 do CTN e, neste particular, CONVOLO em definitivo 

os efeitos da liminar deferida ‘initio litis’.16.Por conseguinte, DECRETO a 

extinção da ação, com julgamento de mérito (artigo 487, inciso I, 

CPC).17.Diante da sucumbência recíproca, distribuo o ônus da 

sucumbência em 50% (cinquenta por cento) a cada demandante, 

oportunidade em que fixo os honorários advocatícios em 8% (oito por 

cento) do valor atualizado da causa, com respaldo no artigo 85 § 3º, II, 

CPC.18.P. R. I.19.Sentença NÃO sujeito ao reexame necessário, art. 496, § 

4º, II, CPC.20.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734163 Nr: 30442-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIMAR FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA PAREDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14359, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:17.563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Certifico que o recurso de APELAÇÃO apresentado pela parte 

REQUERIDA é tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte 

REQUERENTE para, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046083 Nr: 44398-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIOGO ALVES DE 

ALENCAR - OAB:18.505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA FAJURI GEBARA - 

OAB:22505/O

 Impulsiomo os autos com a finalidade de intimar as partes para requerer 

provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1048448 Nr: 45708-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DE SOUZA JACOBINA, DANILO ALVES 

NEGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos.

Aguarde-se o cumprimento das determinações exaradas nos autos 

princípais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 953002 Nr: 1490-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCORP. AND. PARTNERS EMPREEND. IMOBIL. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - SUAC DA SEFAZ - MT, GERENTE DA 

CONTA CORRENTE FISCAL - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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1. Nos termos da decisão exarada à fl. 158, a parte requerida fora 

intimada para esclarecer se o crédito tributário objeto da presente ação 

mandamental se encontra inscrito em dívida ativa; todavia, transcorrido o 

prazo concedido, não houve atendimento ao comando judicial.

2. Não obstante a claudicância revelada pela parte requerida; mas não se 

eximindo da atividade cooperativa da qual o magistrado também se 

encontra inserido (art. 6º, CCPC), nos termos do artigo 438, II, do CPC, 

determino OFICIE-se à SEFAZ, junto à Unidade Setorial de Procuradoria 

Geral do Estado USPGE, para esclarecer se os créditos tributários objetos 

do presente mandamus foram ou não inscritos em dívida ativa, 

apresentando, em caso positivo, as CDA’s correspondentes e possível 

executivo fiscal. Prazo: 20 (vinte).

3. Oportunamente, conclusos.

4. CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 955100 Nr: 2667-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:OAB/MT 3.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Vistos... 9.Isso posto, HOMOLOGO o pedido de renúncia formulado pela 

parte autora. Por conseguinte, DECLARO extinta a ação, com julgamento 

de mérito, a teor do artigo 487, III, ‘c’, do CPC, revogando-se a liminar 

concedida no início da lide.10.Sem honorários em razão da inexistência de 

resistência.11.Considerando a decisão proferida pelo C. Superior Tribunal 

de Justiça nos autos do recurso especial n. 913/246-MT, acolhendo a 

pretensão do agravante acerca da “indicação do valor da causa da 

medida cautelar n. 2667-28.2015.811.0041, no montante de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) ” (fls. 382/388), DEFIRO o pedido de fl. 321/322, pelo que, 

após certificado o trânsito em julgado desta decisão, DETERMINO 

expeça-se o competente alvará judicial em favor da parte autora, 

conforme os dados apontados à fl. 322.12.P. R. I.13.Sentença NÃO sujeito 

ao reexame necessário.14.Com o trânsito em julgado, desentranhem-se as 

apólices de seguro e garantia ns. 046692015100107750003079 (fls. 

217/234) e 75-97-001.2012 (394/412), substituindo-as por cópias. Após, 

entregue-as ao Advogado constituído nos autos, de tudo 

certificando-se.15.Ato contínuo, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 991791 Nr: 19336-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE AUX. E TEC. DE ENFERMAGEM E 

PROF. DA AREA DE SAUDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

PAES - OAB:OAB/MT 1887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO LOPES - 

OAB:PROC. MUNICÍPIO

 Vistos.

Aguarde-se as deliberações determinadas nos autos principais, haja vista 

que o mérito da medida cautelar demanda a instrução probatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 881516 Nr: 17713-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA MOURA DA SILVA, MARINEUZA DA 

SILVA NICOLAU MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de desapropriação proposta pelo Estado de Mato 

Grosso em 15-4-2014; todavia, até a presente data, não houve a citação 

da parte requerida.

Entretanto, verifica-se que a causa de pedir fundamentada pela parte 

autora reside na realização de obras necessárias para a revitalização das 

travessias urbanas de Cuiabá em decorrência da Copa do Mundo de 2014.

No quesito interesse processual, consubstanciado na referida cauda de 

pedir, tem-se que em processos diversos, mas com semelhante 

fundamento - seja de reintegração de posse como de desapropriação 

(v.g. cód. 814248/838930) -, o Estado de Mato Grosso apresentou pedido 

de desistência em razão da falta de atual interesse de agir.

 Destarte, INTIME-se a parte autora para informar se persiste/existe o 

interesse processual e, em caso positivo, desde já, DETERMINO seja 

comprovado o esgotamento das diligências necessárias/possíveis à 

localização da parte requerida antes da citação editalícia. Prazo: 20 (vinte) 

dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-se.

Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 882011 Nr: 18021-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:3.936/MT, LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA - 

OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, ULINDINEI ARAUJO 

BARBOSA - PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 16.Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por 

demonstrados o ‘fumums boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, pelo que recebo a 

garantia ofertada pela requerente - Carta de Fiança Bancária n. 

084/2014/CFI -, apenas para fins de obtenção de certidão positiva com 

efeito de negativa (art. 206 do CTN), em relação aos créditos tributários 

constituídos pelos TAD’s 1079991-6 e 1081176-0 e, neste particular, 

CONVOLO em definitivos os efeitos da liminar deferida ‘initio litis’.17.Por 

conseguinte, DECRETO a extinção da ação, com julgamento de mérito 

(artigo 487, inciso I, CPC).18.Sem custas e honorários.19.P. R. 

I.20.Sentença NÃO sujeito ao reexame necessário.21.Com o trânsito em 

julgado, traslade-se cópia para os autos principais, bem como da Carta de 

Fiança Bancária n. n. 084/2014/CFI (fls. 211/212 e 244).22.Com o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 751236 Nr: 2982-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL RÔMULO JORGE, SÉCULOS COM. 

REP. ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, ELETRÔNICA MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ROGÉRIO LUIZ 

GALLO (PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DE SOUZA 

CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 Vistos.

O feito se encontra saneado.

 Entretanto, verifica-se que a causa de pedir fundamentada pela parte 

autora reside na realização de obras necessárias para a revitalização das 

travessias urbanas de Cuiabá e Várzea Grande em decorrência da Copa 

do Mundo de 2014.

No quesito interesse processual, consubstanciado na referida cauda de 

pedir, tem-se que em outros processos com semelhante fundamentado - 

seja de reintegração de posse como de desapropriação (v.g. cód. 

814248/838930) -, o Estado de Mato Grosso apresentou pedido de 
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desistência em razão da falta de atual interesse de agir.

 Destarte, antes de iniciar a instrução do feito, DETERMINO intime-se a 

parte autora para informar se persiste/existe o interesse processual. 

Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de extinção.

Caso a parte autora demonstre o interesse no prosseguimento do 

processo, sem prejuízo da posterior análise do Juízo, DETERMINO seja 

efetivado o depósito integral da verba remuneratória do perito nomeado 

pelo juízo (artigo 95, caput e § 1º, do CPC), pelo que, desde já, homologo o 

valor reduzido pelo expert às fls. 177/178.

Em tempo, DEFIRO o pedido apresentado pelo requerido à fl. 173, pelo que 

lhe concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.

 Superado o prazo acima estabelecido, diga a parte autora no prazo de 10 

(dez) dias.

INTIMEM-se.

 Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 794840 Nr: 1161-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3936, LUIZ 

GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 16.Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por 

demonstrados o ‘fumums boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, pelo que recebo a 

garantia ofertada pela requerente - Carta de Fiança Bancária n. 

100413010018400 e Apólice de Seguro e Garantia de n. 75-97-003-451, 

com vigência até o dia 27-8-2024 (fl. 223) - apenas para fins de obtenção 

de certidão positiva com efeito de negativa (art. 206 do CTN), em relação 

aos créditos tributários constituídos pelos TAD’s 923222-9; 923236-9; 

923372-6; 923389-1; 923420-2; 923421-4; 923433-0; 923434-2; 923488-3; 

923515-2; 923595-4; 923616-8; 923635-1; 923669-7; 923671-5; 923672-7; 

923673-9; 923677-6; 923679-0; 923682-0; 923683-1; 923965-0; 923982-0; 

923993-5; 924079-2; 924101-2; 924109-7 e 924113-9 e, neste particular, 

CONVOLO em definitivos os efeitos da liminar deferida ‘initio litis’.17.Por 

conseguinte, DECRETO a extinção da ação, com julgamento de mérito 

(artigo 487, inciso I, CPC).18.Diante da sucumbência recíproca, distribuo o 

ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) a cada demandante, 

oportunidade em que fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da causa, com respaldo no artigo 85 § 3º, I, 

CPC.19.P. R. I.20.Sentença NÃO sujeito ao reexame necessário.21.Com o 

trânsito em julgado, traslade-se cópia para os autos principais, bem como 

da Carta de Fiança Bancária n. 100413010018400 (fls. 44/45) e da apólice 

de seguro e garantia de n. 75-97-003-451 (231/249).22.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 815404 Nr: 21851-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, MATRIX 

POSTOS DE COMBUSTÍVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Moschini Antunes 

Maciel - OAB:17388/MT, NATALIE BRITO GARCIA - OAB:OAB/MT 

15068, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 Vistos.

O feito se encontra na fase do julgamento conforme o estado do 

processo: a ação foi distribuída, sobreveio a defesa apresentada pela 

parte requerida e réplica pela autora.

Entretanto, verifica-se que a causa de pedir fundamentada pela parte 

autora reside “no intuito de instalar um sistema de transporte coletivo de 

grande capacidade, implantará a modalidade de Veículo Leve sobre Trilhos 

– LVT... ” (fl. 6).

Ocorre que em processos diversos - tanto de reintegração posse como 

de desapropriação -, mas com semelhante fundamento (cód. 

814248/838930), o Estado de Mato Grosso apresentou pedido de 

desistência da ação ante a rescisão contratual administrativa com o 

consórcio VLT, conforme, inclusive, a manifestação administrativa n. 

119/SEBJUD/2019, homologada pelo Subprocurador Geral Judicial e 

Procurador Geral Adjunto do Estado.

 Destarte, antes de inicial a instrução processual, DETERMINO intime-se a 

parte autora para informar se persiste/existe o interesse processual, 

justificando no núcleo necessidade frente a implantação do VLT e 

contração de convenio superveniente à rescisão anunciada pelo Estado. 

Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de extinção.

Após, diga a parte autora no prazo de 10 (dez) dias.

INTIMEM-se.

 CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 824144 Nr: 30221-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DELGADO DE ANDRADE E OUTROS, 

NATALINA DA SILVA DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O feito se encontra saneado.

Não obstante, verifica-se que a causa de pedir fundamentada pela parte 

autora reside na hipótese de que o Estado de Mato Groso “no intuito de 

instalar um sistema de transporte coletivo de grande capacidade, 

implantará a modalidade de Veículo Leve sobre Trilhos – LVT... ” (fl. 5-v).

No quesito interesse processual consubstanciado na referida causa de 

pedir, tem-se que em outros processos com semelhante fundamento - 

tanto de reintegração de posse como de desapropriação - (v.g. cód. 

814248/838930), o Estado de Mato Grosso apresentou pedido de 

desistência da ação ante a rescisão contratual administrativa com o 

consórcio VLT, conforme, inclusive, a manifestação administrativa n. 

119/SEBJUD/2019, homologada pelo Subprocurador Geral Judicial e 

Procurador Geral Adjunto do Estado.

 Ademais, frise-se que a utilidade pública declarada pelo Decreto 

expropriatório n. 1.252/12 - como fundamento jurídico da ação de 

desapropriação -, está embrionariamente ligado “para efeito de 

desapropriação para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT ...” 

(art. 1º do Decreto n. 1.252/12).

Destarte, DETERMINO intime-se a parte autora para informar se 

persiste/existe o interesse processual, justificando no núcleo necessidade 

frente a implantação do VLT e contração de convenio superveniente à 

rescisão anunciada pelo Estado. Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de 

extinção.

INTIME-se.

 CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 824718 Nr: 30763-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEBITALIA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, JENZ PROCHNOW 

JUNIOR (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:PROC.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.... 4.Sem embargos, tem-se que as hipóteses de suspensão do 

processo estão enumeradas nos incisos do artigo 313 do CPC, dentre as 

quais não se enquadra a justificativa apresentada pelo autor que, diga-se 

de passagem, consistente no basicamente no interesse de agir. Razão 

disso, INDEFIRO o pedido.5.Por seu turno, conforme apontado pelo 

indigitado pedido, verifica-se que a causa de pedir fundamentada pela 

parte autora reside na realização das obras concernentes à “implantação 

do Veículo Leve sobre Trilhos – LVT... ” (fl. 5-v).6.No quesito interesse 

processual, consubstanciado na referida causa de pedir, tem-se que em 

outros processos com semelhante fundamento - tanto de reintegração de 

posse como de desapropriação - (v.g. cód. 814248/838930), o Estado de 

Mato Grosso apresentou pedido de desistência da ação ante a rescisão 

contratual administrativa com o consórcio VLT, conforme, inclusive, a 

manifestação administrativa n. 119/SEBJUD/2019, homologada pelo 

Subprocurador Geral Judicial e Procurador Geral Adjunto do Estado. 

7.Ademais, frise-se que a utilidade pública declarada pelo Decreto 

expropriatório n. 1.252/12 - como fundamento jurídico da ação de 

desapropriação -, está embrionariamente ligado “para efeito de 

desapropriação para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT ...” 

(art. 1º do Decreto n. 1.252/12).8.Destarte, DETERMINO intime-se a parte 

autora para informar se persiste/existe o interesse processual, 

justificando no núcleo necessidade frente a implantação do VLT e 

contração de convenio superveniente à rescisão anunciada pelo Estado. 

Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de extinção.9.Após, diga a parte 

requerida no prazo de 10 (dez) dias.10.INTIMEM-se.11.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 827871 Nr: 33730-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de desapropriação proposta pelo Estado de Mato 

Grosso em 12-8-2013; todavia, até a presente data, não houve a citação 

da parte requerida, Mario Zanatta.

Não obstante, verifica-se que a causa de pedir fundamentada pela parte 

autora reside na realização das obras concernentes à “implantação do 

Veículo Leve sobre Trilhos – LVT... ” (fl. 4-v).

No quesito interesse processual, consubstanciado na referida causa de 

pedir, tem-se que em outros processos com semelhante fundamento - 

tanto de reintegração de posse como de desapropriação - (v.g. cód. 

814248/838930), o Estado de Mato Grosso apresentou pedido de 

desistência da ação ante a rescisão contratual administrativa com o 

consórcio VLT, conforme, inclusive, a manifestação administrativa n. 

119/SEBJUD/2019, homologada pelo Subprocurador Geral Judicial e 

Procurador Geral Adjunto do Estado.

 Ademais, frise-se que a utilidade pública declarada pelo Decreto 

expropriatório n. 1.252/12 - como fundamento jurídico da ação de 

desapropriação -, está embrionariamente ligado “para efeito de 

desapropriação para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT ...” 

(art. 1º do Decreto n. 1.252/12).

Destarte, DETERMINO intime-se a parte autora para informar se 

persiste/existe o interesse processual, justificando no núcleo necessidade 

frente a implantação do VLT e contração de convenio superveniente à 

rescisão anunciada pelo Estado. Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de 

extinção.

INTIME-se.

 CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 828709 Nr: 34557-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta pelo Estado de Mato 

Grosso em 16-8-2013; todavia, até a presente data, não houve a citação 

da parte requerida, Mario Zanatta.

Não obstante, verifica-se que a causa de pedir fundamentada pela parte 

autora reside na hipótese de o “Estado de Mato Grosso, no intuito de 

instalar um sistema de transporte coletivo de grande capacidade, 

implantará a modalidade de Veículo Leve sobre Trilhos – LVT... ” (fl. 5-v).

No quesito interesse processual, consubstanciado na referida causa de 

pedir, tem-se que em outros processos com semelhante fundamento - 

tanto de reintegração de posse como de desapropriação - (v.g. cód. 

814248/838930), o Estado de Mato Grosso apresentou pedido de 

desistência da ação ante a rescisão contratual administrativa com o 

consórcio VLT, conforme, inclusive, a manifestação administrativa n. 

119/SEBJUD/2019, homologada pelo Subprocurador Geral Judicial e 

Procurador Geral Adjunto do Estado.

 Ademais, frise-se que a utilidade pública declarada pelo Decreto 

expropriatório n. 1.252/12 - como fundamento jurídico da ação de 

desapropriação -, está embrionariamente ligado “para efeito de 

desapropriação para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT ...” 

(art. 1º do Decreto n. 1.252/12).

Destarte, DETERMINO intime-se a parte autora para informar se 

persiste/existe o interesse processual, justificando no núcleo necessidade 

frente a implantação do VLT e contração de convenio superveniente à 

rescisão anunciada pelo Estado. Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de 

extinção.

INTIME-se.

 CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 833616 Nr: 39007-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLODOALDO ALBANO BEZERRA, FLÓSCULO 

ALBANO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de desapropriação proposta pelo Estado de Mato 

Grosso em 12-9-2013; todavia, até a presente data, não houve a citação 

da parte requerida, Flodoaldo Albano Bezerra.

Não obstante, verifica-se que a causa de pedir fundamentada pela parte 

autora reside na “execução das obras necessárias para a implantação de 

um sistema de transporte coletivo de grande capacidade, na modalidade 

de Veículo Leve sobre Trilhos – LVT... ” (fl. 8-v).

No quesito interesse processual consubstanciado na referida causa de 

pedir, tem-se que em outros processos com semelhante fundamento - 

tanto de reintegração de posse como de desapropriação - (v.g. cód. 

814248/838930), o Estado de Mato Grosso apresentou pedido de 

desistência da ação ante a rescisão contratual administrativa com o 

consórcio VLT, conforme, inclusive, a manifestação administrativa n. 

119/SEBJUD/2019, homologada pelo Subprocurador Geral Judicial e 

Procurador Geral Adjunto do Estado.

 Ademais, frise-se que a utilidade pública declarada pelo Decreto 

expropriatório n. 1.252/12 - como fundamento jurídico da ação de 

desapropriação -, está embrionariamente ligado “para efeito de 

desapropriação para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT ...” 

(art. 1º do Decreto n. 1.252/12).

Destarte, DETERMINO intime-se a parte autora para informar se 

persiste/existe o interesse processual, justificando no núcleo necessidade 

frente a implantação do VLT e contração de convenio superveniente à 

rescisão anunciada pelo Estado. Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de 

extinção.
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INTIME-se.

 CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 848964 Nr: 52228-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAJÁ PNEUS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA EPP, LAIR CÉSAR FIGUEIREDO PIRAJÁ, JOSÉ 

ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJÁ, RIBEIRO S. A. COMÉRCIO DE PNEUS, 

DOLORES CAPARROZ RIBEIRO, FRANCISCO FEIO RIBEIRO FILHO, EDSON 

FEIO RIBEIRO, CARLOS ALBERTO FEIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos.

O feito se encontra na fase do julgamento conforme o estado do 

processo: a ação foi distribuída, sobreveio a defesa apresentada pela 

parte requerida e réplica pela autora.

Entretanto, verifica-se que a causa de pedir fundamentada pela parte 

autora reside na justificativa de que o Governo do Estado de Mato Grosso, 

“o intuito de instalar um sistema de transporte coletivo de grande 

capacidade, implantará a modalidade de Veículo Leve sobre Trilhos – 

LVT... ” (fl. 6)

No quesito interesse processual consubstanciado na referida cauda de 

pedir, tem-se que em outros processos com semelhante fundamento - 

tanto de reintegração de posse como de desapropriação - (v.g. cód. 

814248/838930), o Estado de Mato Grosso apresentou pedido de 

desistência da ação ante a rescisão contratual administrativa com o 

consórcio VLT, conforme, inclusive, a manifestação administrativa n. 

119/SEBJUD/2019, homologada pelo Subprocurador Geral Judicial e 

Procurador Geral Adjunto do Estado.

 Ademais, ressalta-se que a utilidade pública declarada pelo Decreto 

expropriatório n. 1.252/12 está embrionariamente ligado “para efeito de 

desapropriação para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT ...” 

(art. 1º do Decreto n. 1.252/12).

Destarte, antes de proceder ao saneamento do feito, DETERMINO intime-se 

a parte autora para informar se persiste/existe o interesse processual, 

justificando no núcleo necessidade frente a implantação do VLT e 

contração de convenio superveniente à rescisão anunciada pelo Estado. 

Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de extinção.

Após, diga a parte autora no prazo de 10 (dez) dias.

INTIMEM-se.

 CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 853445 Nr: 56126-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE TREVISAN GOMES FERNANDES, 

CARLOS REGENOLD FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de desapropriação proposta pelo Estado de Mato 

Grosso em 9-12-2013; todavia, até a presente data, não houve a citação 

da parte requerida.

Entretanto, verifica-se que a causa de pedir fundamentada pela parte 

autora reside na realização de obras necessárias para a revitalização das 

travessias urbanas de Cuiabá em decorrência da Copa do Mundo de 2014.

No quesito interesse processual, consubstanciado na referida cauda de 

pedir, tem-se que em processos diversos, mas com semelhante 

fundamento - seja de reintegração de posse como de desapropriação 

(v.g. cód. 814248/838930) -, o Estado de Mato Grosso apresentou pedido 

de desistência em razão da falta de atual interesse de agir.

 Destarte, DETERMINO intime-se a parte autora para informar se 

persiste/existe o interesse processual. Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de 

extinção.

Em caso de provocação ao prosseguimento do feito, ante os documentos 

corroborados pela parte autos às fls. 113/115, desde já DETERMINO 

renove-se o cumprimento do mandado de imissão na posse e posterior 

citação da parte requerida.

CUMPRA-se.

Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 859496 Nr: 1341-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELZUITA MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de desapropriação proposta pelo Estado de Mato 

Grosso em 14-1-2014; todavia, até a presente data, não houve a citação 

da parte requerida, Delzuita Martins de Almeida.

 Entretanto, verifica-se que a causa de pedir fundamentada pela parte 

autora reside na realização de obras necessárias para a revitalização das 

travessias urbanas de Cuiabá em decorrência da Copa do Mundo de 2014.

No quesito interesse processual, consubstanciado na referida cauda de 

pedir, tem-se que em processos diversos mas com semelhante 

fundamento - seja de reintegração de posse como de desapropriação 

(v.g. cód. 814248/838930) -, o Estado de Mato Grosso apresentou pedido 

de desistência em razão da falta de atual interesse de agir.

 Destarte, considerando ainda que o cumprimento da medida liminar 

concedida no início da lide não se materializou ante a inércia do requerente 

em fornecer os meios necessários (fl. 112), DETERMINO intime-se a parte 

autora para informar se persiste/existe o interesse processual e, em 

sendo o caso, requerer o que entender de direito frente a certidão de fl. 

112. Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-se.

Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 860993 Nr: 2502-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ PARREIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLAINE FIGUEIREDO 

DE FREITAS PERON - OAB:10101/O, ANDREIA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009/MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:14604/MT, CRISTINNY 

NUNES RONDON SANTANA - OAB:22.716, JANAYNA NUNES DE 

ARRUDA - OAB:17.625, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, 

SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - OAB:15.199

 Vistos etc. (...) Desta sorte, NOMEIO como perito judicial o Engenheiro 

Civil, GABRIEL LIBARDI DE SOUZA – CNP 016690, com endereço 

profissional na Rua Copaíba, n. 149, Jardim Gramado, Cuiabá/MT (fone 

65-9990-59407), independentemente de compromisso, devendo o perito 

desempenhar seu múnus na forma dos artigos 466 e 473, IV, § 3º, do 

CPC.9.INTIMEM-se as partes acerca da nomeação do perito, facultada 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade esta para 

apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico (artigo 465, 

§1º, do CPC).10.Após a manifestação das partes, INTIME-se o perito a 

apresentar proposta de honorários, comprovar sua especialidade sobre a 

matéria, bem como apresentar contatos profissionais e em especial o 
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endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(artigo 465, §2º, do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias.11.Apresentada a 

proposta de honorários, INTIME-se a parte requerida, facultada 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ressalvado que, em havendo 

concordância, deverá desde logo depositar o valor integral da verba 

remuneratória (artigo 95, caput e § 1º, do CPC), sob pena de desistência 

quanto a produção da prova.12.Com o depósito dos honorários, INTIME-se 

o perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais.13.Com a 

indicação da data, INTIMEM-se as partes e assistentes técnicos (artigo 

474 do CPC).14.FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do 

laudo pericial.15.Após, INTIMEM-se as partes para, querendo, 

manifestar-se sobre o laudo do perito do Juízo no prazo de 15 (quinze) 

dias. Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em igual prazo 

(art. 477, § 1 º, do CPC).16.INTIMEM-se.17.EXPEÇA-se o 

necessário.18.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 863516 Nr: 4428-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, ARCOS DOURADOS CARIBBEAN B. V., JOSE MANUEL 

VALLEDOR ROJO, JOSE MANUEL VALLEDOR ROJO, LATAM - LCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, RODRIGO ROCHA DE SOUZA - 

OAB:191.701/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ÂNGELO DE 

MACEDO - OAB:6811-B/MT

 Vistos.

Instada a manifestar interesse no feito, a parte autora postulou pela 

suspensão do processo pelo prazo de trinta dias (fl. 247).

Não obstante o prazo solicitado há muito estar superado, a hipótese não 

encontra amparo legal, pelo que indefiro o pedido de sobrestamento do 

feito.

Acerca do quesito interesse processual, verifica-se que o fundamento 

apresentado pela parte autora visando justificar o pedido liminar, reside no 

“receio de dano irreparável, uma vez que a não imissão imediata na posse 

da referida área inviabilizará a execução das obras de implantação do 

Veículo Leve sobre Trilhos – LVT... ” (fl. 14).

Ocorre que em processos diversos - tanto de reintegração de posse 

como de desapropriação -, mas com semelhante fundamento (cód. 

814248/838930), o Estado de Mato Grosso apresentou pedido de 

desistência da ação ante a rescisão contratual administrativa com o 

consórcio VLT, conforme, inclusive, a manifestação administrativa n. 

119/SEBJUD/2019, homologada pelo Subprocurador Geral Judicial e 

Procurador Geral Adjunto do Estado.

 Ademais, ressalta-se que a utilidade pública declarada no Decreto 

expropriatório n. 1.252/12 está embrionariamente ligado “para efeito de 

desapropriação para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT ...” 

(art. 1º do Decreto n. 1.252/12).

Destarte, antes de proceder ao saneamento do feito, DETERMINO intime-se 

a parte autora para informar se persiste/existe o interesse processual, 

justificando-se no núcleo necessidade frente a implantação do VLT. 

Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de extinção.

Após, diga a parte requerida no prazo de 10 (dez) dias.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 427116 Nr: 9576-62.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE AUX. E TEC. DE ENFERMAGEM E 

PROF. DA ÁREA DE SAÚDE - COTENPASA, PERÍTA SILVIA MARA LEI 

CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

PAES - OAB:1887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDÁCIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC.MUN.CBA - OAB:1565

 Vistos.

Haja vista que a parte autora não é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita e, tendo ela postulado pela produção da prova pericial deferida à 

fl. 225-v, INTIME-se o requerente para depositar o valor integral da verba 

remuneratória (artigo 95, caput e § 1º, do CPC), sob pena de desistência 

quanto a produção da prova. Prazo: 05 (cinco) dias.

Com o depósito dos honorários, INTIME-se a Sra. perita a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais.

Com a indicação da data, INTIMEM-se as partes e assistentes técnicos 

(artigo 474 do CPC).

FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do laudo pericial.

Após, INTIMEM-se as partes para, querendo, manifestar-se sobre o laudo 

do perito do Juízo no prazo de 15 (quinze) dias. Os pareceres técnicos 

deverão ser apresentados em igual prazo (art. 477, § 1 º, do CPC).

INTIMEM-se.

EXPEÇA-se o necessário.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 869079 Nr: 8845-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. BARBOSA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de consignação de pagamento proposta pelo Estado 

de Mato Grosso em face de J A BARBOSA - ME.

2. Consoante a decisão de fl. 67, foi determinado ao autor que se 

manifestasse nos autos acerca do interesse processual; todavia, o prazo 

concedido transcorreu sem manifestação em 6-12-2018 (fl. 71-v).

3. Com efeito, considerando a inércia da parte autora em não promover as 

diligências de sua incumbência - mesmo intimada pessoalmente para suprir 

a falta -, com fundamento no art. 485, III, §1º, do CPC, DECLARO EXTINTA 

a ação, sem julgamento de mérito.

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Sem custas e honorários.

6. Não havendo provocação no prazo legal, ARQUIVE-SE, com as baixas 

necessárias.

7. P.R.I.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 807732 Nr: 14185-83.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCARLOS BENEDITO 

ANTONIO DE SOUZA - OAB:23421/O, LUIZ FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:3.934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária proposta por Ambev S/A em face do Estado de 

Mato Grosso, distribuída por dependência aos autos da ação cautelar em 

apenso, via pela qual a parte autora apresentou caução (carta de fiança) 

visando a expedição de certidão positiva com efeitos negativos.

 Entretanto, “a apresentação de outras garantias, a exemplo da CARTA de 

FIANÇA bancária ou oferecimento de imóvel desembaraçado, não é 

suficiente para obter a SUSPENSÃO da exigibilidade do crédito 

TRIBUTÁRIO, apenas sendo possível, nesse caso, a obtenção de Certidão 

Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos Negativos com relação aos 

débitos jurisdicionados (...)” (N.U 0045924-32.2015.8.11.0000, Publicado 

no DJE 05/10/2016).
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Diante desse quadro, duas ações se apresentam: ou o crédito tributário foi 

inscrito em dívida ativa e executado, o que, a rigor, afasta a competência 

deste Juízo para o processamento da lide, ou o crédito tributário não foi 

inscrito e muito provavelmente foi alcançado pela prescrição.

Desta feita, INTIME-se a parte requerida para esclarecer se os créditos 

tributários objeto dos autos foram inscritos em dívida ativa, apresentando, 

em caso positivo, as CDA’s correspondentes e possível executivo fiscal. 

Prazo: 20 (vinte) dias.

Após, diga o requerente no prazo de 10 (dez) dias.

Ato contínuo, voltem-me em conclusão.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 901209 Nr: 30751-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:3936, LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA - OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária proposta por Ambev S/A em face do Estado de 

Mato Grosso, distribuída por dependência aos autos da ação cautelar em 

apenso (código 882011), via pela qual a parte autora apresentou caução 

(carta de fiança bancária) visando à suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário e efeitos correlatos; todavia, a liminar fora deferida 

especialmente para obtenção da certidão positiva com efeito de negativa, 

nos termos do artigo 206 do CTN.

 Isto porque, “a apresentação de outras garantias, a exemplo da CARTA 

de FIANÇA bancária ou oferecimento de imóvel desembaraçado, não é 

suficiente para obter a SUSPENSÃO da exigibilidade do crédito 

TRIBUTÁRIO, apenas sendo possível, nesse caso, a obtenção de Certidão 

Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos Negativos com relação aos 

débitos jurisdicionados (...)” (N.U 0045924-32.2015.8.11.0000, Publicado 

no DJE 05/10/2016).

Diante desse quadro, duas ações se apresentam: ou o crédito tributário foi 

inscrito em dívida ativa e executado, o que, a rigor, afasta a competência 

deste Juízo para o processamento da lide, ou o crédito tributário não foi 

inscrito e muito provavelmente foi alcançado pela prescrição.

Desta feita, INTIME-se a parte requerida para esclarecer se os créditos 

tributários objeto dos autos foram inscritos em dívida ativa, apresentando, 

em caso positivo, as CDA’s correspondentes e possível executivo fiscal. 

Prazo: 20 (vinte) dias.

Após, diga o requerente no prazo de 10 (dez) dias.

Ato contínuo, voltem-me em conclusão.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 785853 Nr: 39728-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL MARIA DE ARRUDA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, CUIABÁ PREV 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:14.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, NAIRA NUNES DE 

OLIVEIRA ALTOÉ - OAB:OAB/MT 13.662, RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Vistos.

 1. Cuida-se de execução por quantia certa em face da Fazenda Pública 

(art. 534 CPC).

2. Não obstante a decisão homologatória de fls. 370, ao pretexto de que 

os cálculos outrora apresentados não contemplam o período integral da 

condenação, a parte exequente apresentou nova planilha de atualização 

do crédito exequendo às fls. 381/383.

3. Com efeito, INTIME-se a parte executada para, querendo, apresentar 

impugnação à execução por quantia certa, limitando-se as hipóteses 

elencadas nos incisos do artigo 535 do CPC. Prazo: 30 (trinta) dias.

4. Havendo alegação de excesso de execução, a parte executada deverá 

declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não 

conhecimento da arguição (§ 2º, art. 535 CPC).

5. RETIFIQUE-se o registro e autuação, fazendo consignar nos autos que 

o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.

6. INTIMEM-se.

7. EXPEÇA-se o necessário.

8. CUMPRA-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012729-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1012729-37.2020.8.11.0041. 

AUTOR: ANA MARIA DE ANDRADE REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por ANA 

MARIA ANDRADE em face do ESTADO DE MATO GROSSO, no qual 

pretende a incorporação 61,38% na sua aposentadoria, bem como o 

recebimento da diferença pretéritas relativas a incorporação referente ao 

período de agosto de 2005 a fevereiro de 2020. Ocorre que, em se 

tratando de relação de trato sucessivo, sendo devedora a Fazenda 

Pública e não havendo negativa ao próprio direito reclamado, incide a 

prescrição para as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à 

propositura da ação (Súmula 85 do STJ). Deste modo, intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, adequando o pedido e o valor da causa ao 

prazo prescricional quinquenal, ou comprove a existência de algum motivo 

para a não fluência da prescrição no caso em voga. Prazo de 15 (quinze) 

dias. Transcorrido o interregno epigrafado, com ou sem manifestação, 

conclusos. INTIME-se. CUMPRA-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012458-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARASSUOL RIBAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT14354-O 

(ADVOGADO(A))

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1012458-28.2020.8.11.0041. 

AUTOR: JORGE LUIZ BARASSUOL RIBAS REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Cuida-se de ação previdenciária de concessão de 

pensão por morte ajuizada por JORGE LUIZ BARASSUOL RIBAS em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo em síntese ilegalidade na 

decisão administrativa que indeferiu seu pedido de pensão por morte. É o 

relato do essencial. Decido. Inicialmente, concedo os benefícios da Justiça 

Gratuita requerido na exordial, nos termos do art.98 do Código de 

Processo Civil. Segundo dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Do dispositivo citado extraem-se como 

requisitos necessários à conquista da tutela de urgência: a) probabilidade 

do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
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Nesse viés, tem-se como probabilidade do direito os argumentos e indícios 

de prova no bojo dos autos que demonstram a plausibilidade do direito 

vindicado pela parte. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo decorre da imprescindibilidade de se proteger o 

direito vindicado de modo premente, sob pena de seu perecimento. No 

caso em tela, o requerente sustenta ter convivido em união estável com a 

falecida LOURDES NENES DA CRUZ, mantendo um relacionamento 

contínuo, duradouro e dotado de caráter conjugal, no período de 

10/01/1991 até 01/11/2018, data esta do falecimento da servidora pública. 

Nesse viés, seguindo a máxima romana “tempus regit actum”, a norma 

vigorante na data do falecimento do segurado é a que rege os termos da 

concessão do benefício. Com efeito, o óbito da ex-segurada ocorreu em 

01 de novembro de 2018 (ID 30358927); logo a análise do benefício deve 

observar o disposto na Lei Complementar nº 04/90 (Dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias 

e das Fundações Públicas Estaduais). Nesse contexto, incumbe 

transcrever o artigo 245 da Lei Complementar supramencionada, para 

elucidação da matéria em voga: “Art. 245. São beneficiários das pensões: 

I - vitalícia: a) cônjuge; b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou 

divorciada, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou 

companheira designado(a) que comprove união estável como entidade 

familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; d) a mãe e o 

pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de 

ação judicial própria ao reconhecimento." (Destaquei) Da análise dos 

autos, verifico que os documentos acostados pelo autor são insuficientes 

para demonstrar, pelo menos nesta aurora processual, a condição de 

companheiro da servidora Lourdes Nenes da Cruz, e, por consequência, 

de dependente e beneficiário da pensão por morte, nos termos da norma 

acima transcrita. Bem verdade, não obstante a autor tenha anexado aos 

autos prova documental que revela a aparência da convivência familiar 

(plano funerário, declaração unilateral de união estável, mesmo endereço), 

tais elementos não autorizam que, em juízo de cognição sumária, se afirme 

a existência da união estável e sua duração. Em outros termos, tendo em 

vista que a norma previdenciária exige o reconhecimento da união estável 

em ação própria, e diante da fase ainda embrionária deste procedimento, 

revela-se imprescindível a dilação probatória para validar a referida 

alegação, razão pela qual não se mostra apropriada, em sede de tutela de 

urgência, o deferimento da pensão por morte vindicada. A isso some-se 

que não há nos autos qualquer situação concreta que comprove a 

urgência da medida, face ao perigo de dano na demora, porquanto o autor 

é servidor público e aufere renda mensal capaz de manter a sua 

subsistência. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PREVIDENCIÁRIO - NEGATIVA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA - COMPANHEIRO - UNIÃO 

ESTÁVEL - DESNECESSÁRIA SENTENÇA JUDICIAL - POSSIBILIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO POR QUALQUER OUTRO MEIO IDÔNEO - 

INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS 

DO ART. 273 DO CPC NÃO ADIMPLIDOS - RECURSO DESPROVIDO. A 

antecipação de tutela consiste na concessão imediata do direito almejado 

na petição inicial e, para tanto, exige prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança do quanto asseverado. Não havendo a 

comprovação por qualquer meio idôneo da existência de união estável 

entre o autor e a extinta servidora pública, deve ser mantida a decisão que 

negou pensão previdenciária em sede de antecipação dos efeitos da 

tutela. (TJ-MT - AI: 01382051220128110000 138205/2012, Relator: DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2013, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2013) Portanto, à míngua dos 

requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, mormente a perigo 

de dano, a tutela de urgência pleiteada não encontra amparo legal, 

devendo destacar por oportuno, que a controvérsia acerca da união 

estável, na hipótese, é matéria atrelada ao mérito da ação. Ante ao 

exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência. Intime-se. 

Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na forma do artigo 

242, parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio eletrônico (artigo 

246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as advertências legais. Caso 

o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito ou ainda qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, 

desde já determino INTIME-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar réplica. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012180-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO NAZARIO FERREIRA DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendência de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de 

Mato Grosso - SUFIS/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1012180-27.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: JUNIO NAZARIO FERREIRA DE MORAES IMPETRADO: 

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - SUFIS/MT Vistos, etc. A impetrante, ao 

longo dos argumentos lançados na petição inicial, afirma que embora seja 

possível a incidência do tributo na aquisição em licitação pública de 

mercadorias ou bens importados do exterior apreendidos ou 

abandonados, é necessário a aplicação da norma do artigo 54, I do Anexo 

V do RICMS-MT, perfazendo redução da base de cálculo do veículo por 

ele adquirido. Todavia, ao formular os pedidos da ação, mormente o 

descrito no item “d” do tópico dos pedidos, descreve a ausência de fato 

gerador na aquisição originária do veículo em leilão. Nesse sentido, 

constata-se a existência de contradição nos argumentos invocados na 

peça isagógica. Portanto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

esclarecendo se a violação ao direito líquido e certo decorre da ausência 

de fato gerador ou da não redução da base de cálculo na operação de 

aquisição do veículo arrematado. Prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido 

o prazo, sem manifestação, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1057434-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WISTEFFER RICARDO DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA OAB - MT18342/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (IMPETRADO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1057434-57.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: WISTEFFER RICARDO DA CRUZ IMPETRADO: INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, 

SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH Vistos. Recebo 

a emenda à inicial. Anote-se e corrija-se no sistema o pólo passivo da 

demanda. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de de 

liminar impetrado por WISTEFFER RICARDO DA CRUZ contra ato coator 

supostamente praticado por JEAN FERNANDES CAMARGO - PRESIDENTE 

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA ETAPA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – 

PORTARIA 075/2019 (GABINETE SESP), sob alegação de ilegalidade no 

ato administrativo que considerou o impetrante não recomendado na fase 

5° fase (Investigação Social) do Concurso Público nº 001/2018/Sejudh. 

Vieram-me aos autos conclusão. Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, 

da Constituição da República, “conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 

autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público”. Com efeito, em relação aos 

requisitos, inerentes a concessão da liminar em Mandado de Segurança, a 

Lei 12.016/2019 é expressa no sentido de que: “Art. 7º Ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo 

facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo 

de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (...) § 2o Não será 

concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 
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reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza.” Assim, a concessão de medida liminar em ação mandamental 

somente é cabível, antes da notificação da autoridade coatora (inaudita 

altera pars), “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado 

puder resultar a ineficácia da medida", bem ainda que a liminar não tenha 

por objeto “a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. No caso em 

tela, o impetrante fora aprovado nas primeiras fases do concurso público 

em voga, sendo posteriormente eliminado na quinta fase, qual seja a 

investigação social, sob os seguintes fundamentos: “Foram realizadas 

diligências e de acordo com a análise documental, não constatou-se 

irregularidades nas documentações apresentadas pelo candidato. Porém, 

fora constatado que o candidato declarou falsamente informações por 

ocasião do preenchimento do Formulário de Investigação Social – FIC, 

posto que, ao responder a próprio punho a questão proposta no Item nº 

1.24, relacionado à pergunta: “Você já foi conduzido pela polícia para 

delegacia, mesmo quando menor de idade? Vítima, testemunha e/ou 

suspeito, detalhe:_____”, o candidato respondeu que “NÃO”, conflitando 

assim com as informações existentes no Boletim de Ocorrência nº 

2.2020015.2009.1771 datado de 18/12/2009, onde consta que a guarnição 

vtr FT 22 estava em rondas pelo Bairro Vila Reais, quando deparou com 

uma motocicleta cg titan de cor preta e placa jzy 2025 com dois rapazes, 

sendo que ao realizar a abordagem nos mesmos, foi encontrada dentro da 

carteira do SUSPEITO WISTERFFER uma trouxinha aparentando ser pasta 

base de cocaína, também foi feito checagem via ciosp e constatado que o 

SUSPEITO JERRY possui passagem pelo ART. 121 cp. diante disso foi 

DADA A VOZ DE PRISAO para os mesmos e estes foram encaminhados 

ate o CISC VERDAO para as devidas providencias sendo entregues sem 

lesões corporais. Nesse sentido, verifica-se que o candidato deixou de 

observar as “ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FIC”, 

constantes na pág. 02 e 03 do Formulário de Investigação Social, dos 

quais: a. O Formulário de Informações Confidenciaisl (FIC) é classificado 

como documento RESERVADO. Significa que o FIC será manuseado 

apenas pela Agência de Inteligência responsável por averiguar se o 

candidato apresenta ilibada conduta pública e privada exigida para 

ingressar no Sistema Socioeducativo/MT; b. Todas as informações 

prestadas neste documento serão minuciosamente averiguadas, portanto 

não emita declarações falsas, imprecisas ou omissas; (...) l. Respostas 

falsas, imprecisas ou omissão de informações requeridas, poderão 

acarretar a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para prosseguir no 

concurso público. O não cumprimento de algum dos requisitos do Edital 

pelo candidato constitui fato impeditivo à sua aprovação na fase de 

investigação social, pois viola as normas do edital, afinal, deixou de 

cumprir exigência do certame. WISTEFFER RICARDO DA CRUZ faltou com 

a verdade quando negou informação relevante ao ser legalmente instado a 

fazer, deixando de atender obrigação imposta a todos os participantes do 

concurso, enquadrando no presente caso o que reza o Item 14.2, do Edital 

Nº 001/2018/ SEJUDH/ 01 DE AGOSTO DE 2018 “A Investigação de 

Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta 

idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do 

cargo, nos termos da legislação vigente., tendo como resultado INDICADO 

ou CONTRAINDICDO. Buscando verificar a conduta social e moral do 

candidato, foram realizadas diligências e uma pessoa entrevistada 

respondeu em desfavor do candidato. Foram feitas algumas perguntas, 

dentre as quais, se WISTEFFER RICARDO DA CRUZ já foi visto 

aparentando estar sob influência de drogas e acompanhado de pessoas 

com suspeitas de serem usuárias de entorpecentes e a pessoa 

entrevistada responde que SIM, dizendo ainda, que seu comportamento é 

inadequado para a função que almeja exercer. Que quando está sob 

efeito de drogas apresenta agressividade verbal. Que em relação a sua 

conduta, não o recomenda para ingressar na carreira do Sistema 

Socioeducativo. No mesmo sentido, importante salientar que, são 

requisitos para posse em cargo público, que o candidato possua 

idoneidade moral e a falta dessa condição fere o princípio da moralidade, 

presente no art. 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, e 

fundamentado esta Gerencia CONTRAINDICA o candidato WENDERSON 

LEMES CAMPOS, à 5ª Etapa do CONCURSO PÚBLICO.” Como se vê, o 

motivo primordial para eliminação do impetrante foi a omissão de 

informações no momento do preenchimento do formulário de informações 

confidenciais. Portanto, é irrelevante tratar aqui se a existência de boletim 

de ocorrência pode gerar a exclusão de candidatos do certame, dado que 

não foi esse o motivo da contraindicação, como quer fazer crer o 

impetrante. Repito, o boletim de ocorrência não foi a questão, mas sim a 

sua omissão de sua existência no preenchimento do formulário. Deste 

modo, a omissão de informações durante o preenchimento do formulário 

de investigação social da vida pregressa do candidato configura causa de 

reprovação no concurso. Ressalte-se que o Ficha de Informações 

Confidenciais – FIC, continha previsão expressa que as “Respostas 

falsas, imprecisas ou omissão de informações requeridas, poderão 

acarretar a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para prosseguir no 

c o n c u r s o  p ú b l i c o . "  ( D i s p o n í v e l  e m 

https://www.ibade.org.br/Cms_Data/Contents/SistemaConcursoIBADE/Me

dia/SEJUDH2018/convocacoes/invest_soc/FIC-SSE-2019.pdf, acesso em 

16 de março de 2020). A propósito "A jurisprudência do STJ é pacífica no 

sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado 

por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida 

pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público (...)" 

Precedentes: AgRg no RMS 39.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 2.5.2013; AgRg no RMS 34.719/MS, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23.11.2011; RMS 20.465/RO, Rel. 

Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13.12.2010; RMS 32.330/BA, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 1º.12.2010; e AgRg no RMS 

31.999/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 

2.12.2010. Cumpre mencionar, ainda, que o fato da ocorrência policial ser 

datada do ano de 2009, não faz com que a omissão no preenchimento do 

formulário seja considerada normal, ou ainda que esteja garantido pelo 

“direito ao esquecimento” como pretende o impetrante. A Administração 

Pública, no momento do recrutamento de seus futuros servidores, tem o 

direito e o dever de obter todas as informações necessárias e úteis para 

avaliar corretamente o perfil psicossocial o ingressante; omitir informações 

nesta etapa, ainda que o candidato as considere irrelevantes, viola do 

direito da Administração de conhecer quem está recrutando para os 

quadros do serviço público. Em última análise, esta omissão impede que a 

Administração atue com eficiência no processo seletivo de seus 

servidores, causando, indiretamente, lesão aos primados do artigo 37 da 

Constituição da República. Não se trata, portanto, do simples direito do 

candidato; os fatos devem ser ponderados também sob a ótica do 

interesse público e da efetivação dos princípios que regem a 

Administração, pelo que a omissão de informações ganha reprovabilidade 

distinta. Sendo assim, não vislumbro nesta aurora processual o alegado 

direito líquido e certo do impetrante, muito menos a ilegalidade do ato que o 

eliminou do certame, porquanto a omissão de resposta ao questionário de 

investigação social constitui causa relevante e autoriza a eliminação do 

candidato. Razão disso, indefiro o pleito liminar. Nos termos do artigo 7º 

inciso I Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora 

afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações que reputar 

necessárias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º inciso II Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010941-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATI NILZA MOREIRA ROSA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1010941-85.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: KATI NILZA MOREIRA ROSA E SILVA IMPETRADO: 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de 

Mandado de Segurança individual impetrado por KATI NILZA MOREIRA 

ROSA E SILVA contra alegado ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, todos qualificados nos autos. 

A impetrante afirma que logrou aprovação no Concurso Público regulado 

pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019 para as funções do cargo de Professora 
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do Ensino Fundamental (Pedagogia) e Técnico em Desenvolvimento 

Infantil-TDI, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. 

Todavia, ao apresentar a documentação para a assunção das funções, a 

autoridade coatora obstou-lhe a posse (ID 30140188), ao argumento de 

que os cargos são inacumuláveis, fundamentado no Parecer n. 

00006/PGM/PAAL/2020 (ID 29470442). Neste contexto condicionante, 

demonstra ter optado declaradamente pelo cargo de Professora (ID 

30140188), através do que tomou posse nesta função em 07.02.2020 (ID 

30140189). Assim, visando combater o referido ato administrativo, impetra 

o presente writ, requerendo: a.) liminarmente, a suspensão do Despacho 

n. 128/2020 e, ato contínuo, seja reconduzida ao cargo de TDI; b.) no 

mérito, a confirmação da liminar, concedendo a ordem em definitivo. 

Vieram-me conclusos. Decido. DA CUMULAÇÃO DE CARGOS NA 

CONSTITUIÇÃO O presente Mandado de Segurança versa sobre a 

possibilidade de cumulação de cargos públicos. No caso, sendo a 

impetrante titular de cargo público e tendo sido agora aprovada em novo 

concurso, pretende ordem judicial que ateste a possibilidade de cumulação 

dos cargos, porquanto a autoridade coatora obstou sua posse com base 

ao argumento da inacumulabilidade dos cargos. Segundo art. 37, XVI, CF, 

por regra geral é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 

ressalvadas as exceções definidas no próprio texto constitucional, a 

saber: a.) quando forem dois cargos de professor; b.) um cargo de 

professor com outro técnico ou científico; c.) a de dois cargos ou 

empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. Quaisquer das hipóteses excepcionais exige 

pressuposto comum: compatibilidade de horários. O ato administrativo ora 

combatido nesta via estreita se refere à hipótese de acumulação dos 

cargos de Professor com o de Técnico de Desenvolvimento Infantil; para 

definição da possibilidade de sua cumulação, é relevante a delimitação 

conceitual do que seja “cargo técnico”, conforme terminologia adotada 

pelo Texto Constitucional. Em sede doutrinária: O conceito de cargo 

técnico ou científico, por falta de precisão, tem provocado algumas 

dúvidas na Administração. O ideal é que o estatuto fixe o contorno mais 

exato possível para sua definição, de modo que se possa verificar, com 

maior facilidade, se é possível, ou não, a acumulação. Cargos técnicos 

são os que indicam a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos 

necessários ao exercício das respectivas funções. (...) Por outro lado, 

não basta que a denominação do cargo contenha o termo “técnico”: o que 

importa é que suas funções, por serem específicas, se diferenciem das 

meramente burocráticas e rotineiras. Seja como for, nem sempre será fácil 

atribuir tais qualificações de modo exato. As soluções adequadas 

normalmente são adotadas ao exame da situação concreta (CARVALHO 

FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32ª Ed. São 

Paulo: Atlas, 2018, p.770) A jurisprudência, por sua vez, considera cargo 

técnico ou científico aquele que requer conhecimento técnico específico 

na área de atuação profissional, com habilitação legal específica de grau 

universitário ou profissionalizante de segundo grau: RECURSO 

ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AGENTE DE POLÍCIA E PROFESSOR. 

DESCABIMENTO. NATUREZA DE CARGO TÉCNICO NÃO 

CARACTERIZADA. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. É 

vedada a acumulação do cargo de professor com o de agente de polícia 

civil do Estado da Bahia, que não se caracteriza como cargo técnico (art. 

37, XVI, "b", da Constituição Federal), assim definido como aquele que 

requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com 

habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º 

grau. 2. Recurso ordinário improvido (STJ, RMS 23.131/BA, 6ª Turma, Rel. 

Maria Thereza de Assis Moura, j. 18.11.2008, DJe de 09.12.2008); 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR 

E TÉCNICO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal vedou 

expressamente a acumulação de cargos públicos, admitindo-a apenas 

quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de dois cargos 

de professor; de um cargo de professor e outro técnico ou científico; e de 

dois cargos privativos de profissionais de saúde. 2. E, para fins de 

acumulação, resta assentado no constructo doutrinário-jurisprudencial 

que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de 

atuação do profissional. 3. Não é possível a acumulação dos cargos de 

professor e Técnico Judiciário, de nível médio, para o qual não se exige 

qualquer formação específica e cujas atribuições são de natureza 

eminentemente burocrática. 4. Precedentes. 5. Recurso improvido." (STJ, 

RMS 14.456/AM, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, 

DJ 02/02/2004). Assim, torna-se imprescindível a verificação das 

atribuições previstas na lei, a fim de se concluir sobre sua natureza (se 

técnico ou científico): (...) a rigor, a verificação de que se trata de cargo 

técnico ou científico requer o exame das atribuições do cargo. É 

necessário que se proceda ao exame das atribuições previstas em lei 

para o cargo, emprego ou função para que se possa concluir se suas 

atribuições possuem essa natureza. Atribuições que exijam 

conhecimentos técnicos específicos, como o de técnico em informática ou 

em contabilidade, por exemplo, não obstante não se faça necessário 

diploma de nível superior, são reputadas técnicas e passíveis de 

acumulação com o magistério público (FURTADO, Lucas Rocha. Curso de 

Direito Administrativo. Fórum. Belo Horizonte: 2007, p. 928). No mesmo 

sentido: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARÁTER 

TÉCNICO. SÚMULA 279. ARTIGO 37, XVI, "b", CB/88. OMISSÃO. 

CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A conclusão sobre o 

caráter técnico do cargo que se pretende acumular com o de professor --- 

CB/88, artigo 37, XVI, "b" --- exige o exame dos fatos e provas da causa e 

a apreciação da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula 279/STF. 

2. Não se encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade, 

a contradição ou a omissão que autorizariam a integração do julgado com 

fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Embargos de declaração rejeitados (STF, RE 379.060-ED/DF, 2ª Turma, 

Rel. Min. Eros Grau, j. 04.11.2008, DJe de 28.11.2008). Como se pode 

perceber, o conceito de cargo técnico previsto no artigo 37, inciso XVI, 

alínea “b” da Constituição da República tem sido definido como o cargo 

onde o desempenho das respectivas funções exige conhecimentos 

técnicos e práticos específicos e não meramente burocráticos e rotineiros. 

DO CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (Lei 

Complementar Municipal n. 220/2010) Por outro lado, a Lei Complementar 

Municipal n. 220/2010 (Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria 

Municipal de Educação) disciplina os aspectos relativos ao cargo de 

Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI). Referida norma optou por não 

detalhar expressamente os requisitos dos cargos do sistema municipal de 

ensino, adotando, de revés, uma terminologia aberta e remissiva. Veja-se 

o que consta de seu artigo 15: Art. 15 O ingresso na carreira dos 

Profissionais da Secretaria Municipal de Educação obedece aos seguintes 

critérios: I - ter a habilitação específica exigida para provimento do cargo 

público em quaisquer dos níveis exigidos no edital de concurso; II - ter 

escolaridade compatível com a natureza do cargo; III - ter registro 

profissional expedido por órgão competente, quando assim exigido. 

Todavia, em relação ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, a 

LCM 220/2010 adotou, no parágrafo único do artigo 7-A, com redação 

determinada pela Lei Complementar Municipal n. 382, de 07 de julho de 

2015, estratégia diversa, ocupando-se de descrever, ainda que de forma 

parcial, os requisitos do cargo de TDI. Veja-se: Art. 7-A (...) Parágrafo 

único. O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível àquele 

que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com 

magistério ou em ensino superior em pedagogia, sendo o enquadramento 

inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a 

promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão 

do estágio probatório. (Alterado pela Lei Complementar nº 382, de 07 de 

julho de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 663 de 13 de 

julho de 2015) Ainda da Lei Complementar Municipal n. 220/2010, vale 

mencionar seu artigo 7º, o qual define os níveis do cargo de Técnico em 

Desenvolvimento Infantil, a saber: Art. 7º Os níveis do cargo de Técnico 

em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e 

titulação dos profissionais, da seguinte forma: I – TDI 1 – nível elementar 

(em extinção); II – TDI Médio + profissionalizante – habilitação em ensino 

médio com profissionalização específica; III – TDI Superior – habilitação em 

Pedagogia com ênfase em Educação Infantil; IV – TDI Superior + 

Especialização – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação 

Infantil e Especialização em Educação Infantil. (Nova Redação dada pela 

Lei Complementar nº 276 de 19/12/2011, publicada na Gazeta Municipal nº 

1091 de 23/12/2011) Já o Anexo III do Edital n. EDITAL N.º 

-002/PMC/SME/2019, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 

7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de 

Técnico em Desenvolvimento Infantil ofertado no certame. Vale a 

transcrição: Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI - Certificado ou 

Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou - 

Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente 

registrado. Ainda da análise da LCM 220/2010, impõe-se observar o 
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disposto em seu artigo 3º, norma que descreve as funções-base dos 

cargos nos quais se organiza a carreira dos profissionais da educação do 

Município de Cuiabá. Em relação ao TDI, veja-se o que diz a norma: Art. 3º 

A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (oito) 

cargos, quais sejam: (...) III - Técnico em Desenvolvimento Infantil: 

composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção 

integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão. Na linha do 

artigo 3º da LCM 220/2010, o Edital n. EDITAL N.º -002/PMC/SME/2019, 

ainda em seu Anexo III, além de afirmar que o cargo de Técnico em 

Desenvolvimento Infantil é de nível médio, descreve suas atribuições da 

seguinte forma: Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção 

integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. Responsável pelo 

planejamento pedagógico e pelas ações educativas contidas nas 

situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, 

alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das 

crianças, na perspectiva do cuidar e do educar. Analisando a norma 

municipal, pode-se concluir que o Técnico em Desenvolvimento Infantil é 

um cargo de nível médio, que exige como requisito para provimento seja o 

candidato formado no ensino médio profissionalizante com habilitação em 

magistério, ou formado no ensino superior, com graduação de Licenciatura 

Plena em Pedagogia. Qualquer que seja a formação do candidato, este 

será ingressará no cargo no nível TDI-II, nível inicial da carreira. As 

funções do cargo, ainda que envolvam atividades que remetem à ideia de 

um cuidador de crianças, em relação às quais se poderia argumentar não 

se faz necessário habilitação técnico-científica especializada, incluem 

também a responsabilidade “pelo planejamento pedagógico e pelas ações 

educativas”. Quanto a estas, não se pode discutir: tratam-se de atividades 

especializadas, que exigem formação específica compatíveis com os 

requisitos exigidos para ingresso no cargo de Técnico em 

Desenvolvimento Infantil. Logo, o cargo de Técnico em Desenvolvimento 

Infantil, ofertado no certame regulado pelo Edital n. EDITAL N.º 

002/PMC/SME/2019, deve ser considerado cargo técnico, para fins de 

enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da 

Constituição da República. DO CASO CONCRETO No caso concreto, a 

impetrante optou pelo cargo de Professora em detrimento do Técnica em 

Desenvolvimento Infantil. Neste ponto, é de assaz importância rememorar 

a Lei Complementar Municipal n. 84/2002, onde dispôs sobre a atualização 

da estrutura de funcionamento da Secretaria Municipal de Educação; 

importa destacar a criação de vários cargos e a habilitação necessária 

para ingresso, com destaque ao cargo de Técnico em Desenvolvimento 

Infantil (art. 2º): CARGOS HABILITAÇÃO PARA INGRESSO Nº DE CARGOS 

Técnico em Desenvolvimento Infantil II Nível Superior (Paidoscultor) 60 

Técnico em Desenvolvimento Infantil Nível Médio com Curso de 

Especialização 328 Portanto, nota-se que no ano de 2002 a Lei 

Complementar Municipal n. 84/2002 criou o cargo de Técnico em 

Desenvolvimento Infantil, onde se exigiu, como requisito de ingresso, a 

formação em Nível Médio com Especialização, indicando, a princípio, a 

natureza técnica do cargo. Quanto aos aspectos que circundam a 

formação em Nível Médio com Especialização é necessária a transcrição 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), em 

especial a definição de “Educação Profissional Técnica de Nível Médio”: 

Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino 

médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 

exercício de profissões técnicas. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 

habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios 

estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições 

especializadas em educação profissional. Ainda, segundo o art. 61 da 

LDB: Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os 

que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos 

reconhecidos, são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) I – 

professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;(Redação dada pela 

Lei nº 12.014, de 2009) Demais, segundo o Ministério da Educação, a 

depender da área pretendida, aqueles que pretendem ao exercício das 

funções do magistério deverão possuir as seguintes formações: 

Licenciaturas: os cursos de licenciatura habilitam o profissional a atuar 

como professor na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio. São 

cursos superiores de graduação que formam profissionais licenciados em 

Química, Física, Letras, Matemática, Geografia, Ciências Biológicas e 

Pedagogia. Normal Superior: curso superior de graduação, na modalidade 

licenciatura. Tem por finalidade formar professores aptos a lecionar na 

educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. Magistério: 

não é curso superior, mas de nível médio. Habilita o professor para 

lecionar na Educação Infantil. Pedagogia: o curso de Pedagogia é um 

curso superior de graduação, na modalidade de licenciatura e tem como 

finalidade formar professores para atuar na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental (até o 5º ano). É aquele professor que 

assume integralmente o currículo da série. Os cursos de pedagogia 

também formam profissionais para atuarem na gestão do sistema escolar, 

mas a prioridade é a formação de professores. Bacharelado: os cursos 

de bacharelado não habilitam o profissional a lecionar. São cursos 

superiores de graduação que dão o título de bacharel. Para atuar como 

docente, o bacharel precisa de curso de complementação pedagógica. E 

para lecionar no Ensino Superior exige-se que o profissional tenha, no 

mínimo, curso de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização). Assim, 

revela-se da natureza da formação em Ensino Médio Profissionalizante a 

habilitação do profissional para o exercício de funções de natureza 

técnica e, nos casos dos profissionais da Educação, o habilita, inclusive, 

nas funções de magistério, lhe autorizando a lecionar na Educação Infantil. 

Nesse sentido, confira-se o art. 62, caput, da Lei n. 9.394/1996: Art. 62. A 

formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 

para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros 

anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 

normal. (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017) Nota-se que, ao admitir 

a possibilidade de professores com formação mínima em nível médio, na 

modalidade normal, na educação infantil (creches e pré-escolas) e nos 

quatro primeiros anos do ensino fundamental, os entes políticos devem 

observar tais diretrizes, sendo-lhes vedada realização a exigência de 

graduação superior para o cargo do que a prevista na lei federal. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO 

PÚBLICO.PROFESSOR MUNICIPAL. EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL PRIMEIROS ANOS. CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. 

EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL 

INVIABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. Consoante o entendimento desta Corte, o município 

não pode exigir formação para a habilitação ao magistério da educação 

infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental além da 

estabelecida no art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 3. É inviável a análise de alegações voltadas à desconstituição 

do julgado que não foram suscitadas nas contrarrazões ao recurso 

especial, por tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo 

interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp 586.891/PR, Primeira Turma, Rel. 

Min. GURGEL DE FARIA, j. 19.02.2019, DJe de 14.03.2019); RECURSO 

ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE 

PROFESSOR MUNICIPAL. EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

- 1ª A 4ª SÉRIES. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. 

IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 9.394/96. 1. A Lei nº 9.394/96, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, admite professores com 

formação mínima de nível médio, na modalidade normal, na educação 

infantil (creches e pré-escolas) e nos quatro primeiros anos do ensino 

fundamental, razão pela qual não poderia o Poder Público Municipal exigir 

graduação superior para o cargo do que a prevista na lei federal. 2. 

Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp 1.126.957/PR, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 22/08/2011, 

DJe 31/08/2011). Portanto, nesta sede de cognição sumária e não 

exauriente, a princípio, revela-se possível a cumulação dos cargos de 

Técnico em Desenvolvimento Infantil e de Professor do Ensino 

Fundamental (Pedagogia), cargo para o qual foi aprovada a impetrante. 

Nessa quadra, a decisão da autoridade coatora que condicionou a posse 

da impetrante à desistência do cargo de TDI, avulta-se como ilegal, vez 

que, ponderada a situação exclusivamente sob a ótica da exceção 

prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, a 

situação concreta permite a excepcional cumulação de cargos. Todavia, 

ressalto que a análise da compatibilidade de horários, tema que não foi 

objeto da decisão impugnada nos autos, realizar-se-á oportunamente pela 

Administração. Posto isso, em sede de cognição sumária e não 

exauriente, com fundamento no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, CONCEDO 
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EM TERMOS A LIMINAR vindicada e, via de consequência, DETERMINO que 

a autoridade coatora, no prazo de 48 horas e sob pena de desobediência, 

proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da 

impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, à vista 

das demais circunstâncias ascendentes e decorrentes, bem como 

considerando que, para todos os efeitos, o cargo de Técnico em 

Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica, acumulável, portanto, 

com o cargo atualmente ocupado pela impetrante, ressalvada, todavia, a 

análise da compatibilidade de horários. Intime-se. Nos termos do art. 7º, 

inciso I, da Lei n. 12.016/2009, NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como 

coatora para prestar informações que reputar necessárias, no prazo de 

10 (dez) dias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Município de Cuiabá (art. 7°, inciso II, da Lei n. 

12.016/2009). Após, com ou sem a manifestação, dê-se vista ao Ministério 

Público. Cumpra-se com urgência. Cuiabá/MT, data registrada no sistema 

João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0503614-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 0503614-25.2015.8.11.0041. 

AUTOR(A): THIAGO MARTINS DE SOUZA REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Nos termos da decisão de ID 29361903, remetam-se 

os autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000103-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DOS SANTOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1000103-88.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): VALDEVINO DOS SANTOS ALVES REU: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Nos termos da 

decisão de ID 29380710, remetam-se os autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011376-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BATISTA DE FARIA CERQUEIRA (AUTOR(A))

ALBERTO DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

(REU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REU)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1011376-98.2016.8.11.0041. 

AUTOR(A): ALBERTO DE CERQUEIRA, SONIA BATISTA DE FARIA 

CERQUEIRA REU: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Anote-se o substabelecimento de ID. 12276491. Recebo a emenda à 

inicial de ID 5837051. Retifique-se a autuação e demais registros para 

excluir a requerida ELONETH - HABITACAO, CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. No mais, prossiga-se no cumprimento 

da decisão de ID 12571012. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012060-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1012060-23.2016.8.11.0041. 

AUTOR(A): SUELI FERNANDES DE SOUZA REU: COMPANHIA DE 

HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELONETH - 

HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, INSTITUTO 

DE TERRAS DE MATO GROSSO Vistos, etc. Anteriormente ao 

cumprimento da decisão de ID 12571144, intime-se o Advogado PEDRO 

ALEXANDRINO DE LACERDA - OAB-MT 11.483, para que acoste aos 

autos o substabelecimento indicado na petição de ID 12276535. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012853-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CAMPOS RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1012853-20.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: MARIA JOSE CAMPOS RODRIGUES IMPETRADO: DIRETOR 

PRESIDENTE DO MT PREV Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança 

individual impetrado por MARIA JOSE CAMPOS RODRIGUES em face da 

autoridade coatora PRESIDENTE DO MT PREV DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Sr. ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA, no qual sustenta a existência 

de ilegalidade materializada na ausência de análise do processo 

administrativo nº 311461/2019. Vieram-me conclusos. Segundo dispõe o 

artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, “conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. Com efeito, 

em relação aos requisitos, inerentes a concessão da liminar em Mandado 

de Segurança, a Lei 12.016/2019 é expressa no sentido de que: “Art. 7º 

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que 

deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 
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deferida, sendo facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (...) § 2o 

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação 

de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do 

exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza. ” (Destaquei) Como se vê, a concessão de medida 

liminar em ação mandamental somente é cabível, antes da notificação da 

autoridade coatora (inaudita altera pars), “quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida", bem 

ainda que a liminar não tenha por objeto “a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza”. No caso em tela, a documentação acostada aos autos 

demonstra que a impetrante protocolou no MTPREV requerimento de 

recebimento de 13ª salário em 02/07/2019 (ID 30451569), sendo que até o 

presente momento o procedimento administrativo não foi concluído. A 

norma que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Mato 

Grosso (Lei n. 7.692/02), estabelece o prazo máximo de cento e vinte dias 

(art. 37) para decisão de requerimentos de qualquer espécie 

apresentados à Administração Pública. Deste modo, considerando o 

transcurso do prazo estabelecido na norma sem a devida realização do 

ato ou justificativa plausível para tal ausência, apresenta-se cabível a 

intervenção corretiva do Poder Judiciário, vez que não se mostra razoável 

manter-se a impetrante na expectativa da concretização do seu pleito 

junto a Administração Pública. À propósito, “A injustificada demora no 

trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão 

a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à 

luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. (..) Deve-se 

observar o prazo estabelecido na Lei Estadual nº 7.692/2002 em seus 

artigos 36 e 37.” (N.U 0058651-65.2013.8.11.0041, 97503/2017, 

DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 

21/03/2019) Posto isso, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, via de 

consequência determino que a autoridade coatora proceda a 

análise/decisão do processo administrativo nº 311461/2019, no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de desobediência. Nos termos do 

artigo 7º, inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada 

como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que reputar necessárias. Dê-se ciência da existência da 

ação ao órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 

7º, inciso II, da Lei 12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se 

vistas ao Ministério Público. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO 

THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010953-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LOPES SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY MESQUITA TORRES OAB - MT28802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1010953-02.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: FELIPE LOPES SILVA IMPETRADO: 2- PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT Vistos. Trata-se de mandado de 

segurança individual impetrado por FELIPE LOPES SILVA em face do 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – DETRAN – MT, na qual o impetrante sustenta a 

ilegalidade do ato administrativo que condicionou o licenciamento anual do 

veículo Marca/Modelo: 3503- Honda/XRE 300 (Nacional), ano 2013/2013, 

Cor: Preta, Placa: OAQ4812/MT, Renavam: 00547999682, ao pagamento 

das multas existentes. Vieram-me conclusos. Segundo dispõe o artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição da República, “conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público”. Com efeito, em relação aos 

requisitos, inerentes a concessão da liminar em Mandado de Segurança, a 

Lei 12.016/2019 é expressa no sentido de que: “Art. 7º Ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo 

facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo 

de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (...) § 2o Não será 

concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. ” (Destaquei) Como se vê, a concessão de medida liminar em 

ação mandamental somente é cabível, antes da notificação da autoridade 

coatora (inaudita altera pars), “quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida", bem ainda que a 

liminar não tenha por objeto “a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Conforme 

se infere dos autos, o impetrante almeja licenciar o veículo objeto dos 

autos independentemente dos pagamentos das multas 

DETRAN-111100-MTA1724205-5274/01 - Renainf: 2750348382 e 

DETRAN- 111100 - MTA1724206-6912/00 - Renainf: 2750348854, 

porquanto não foi notificado das infrações. Pois bem. Segundo dispõe a 

Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça, “é ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado”. O impetrante sustenta a existência de ilegalidade no 

procedimento administrativo de imposição das multas exclusivamente na 

afirmação de fato negativo, consistente justamente na ausência de 

notificação da penalidade. Todavia, analisando os documentos que 

instruem a impetração, constato que inexiste nos autos documento capaz 

de demonstrar a ausência de notificação ou qualquer sorte de 

irregularidade no procedimento administrativo de imposição das multas. 

Bem verdade, os documentos acostados aos autos nos IDs. 30147252 e 

30147246 demonstram que a Departamento Estadual de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso, enviou na data de 22/07/2017 a notificação da 

imposição da penalidade das infrações de trânsito litigiosas. Para mais, os 

autos de infração em flagrante, subscritos pelo impetrante, aparentemente 

são válidos e atendem os requisitos exigidos na legislação de trânsito. 

Nessa quadra, é de todo prematuro afirmar-se a existência de mácula no 

procedimento adotado pela autoridade coatora, pelo que impera, neste 

momento, a presunção de legalidade e veracidade dos atos 

administrativos de imposição das multas, atributos que não podem ser 

desconstruídos pela simples afirmação de fato negativo na qual se escora 

a impetração. Logo, tem plena incidência o disposto no artigo 131, 

parágrafo 2º da Lei 9503/97, segundo a qual “o veículo somente será 

considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, 

encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”. Para 

mais, da leitura do art. 282, do CTB, é possível verificar a ausência de 

exigência de registro de aviso de recebimento (AR) da correspondência 

enviada ou outro meio que demonstre o recebimento pessoal do 

documento, sendo suficiente a simples comprovação da postagem da 

notificação da infração no endereço do proprietário do veículo cadastrado 

no sistema. Como se percebe, sob qualquer ângulo que se observe a 

demanda, a impetração não possui fundamento relevante que justifique a 

concessão da liminar. Por isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Intime-se. Nos termos do artigo 7º inciso I Lei 12016/09, notifique-se a 

autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste informações que reputar necessárias, bem ainda acoste aos autos, 

a comprovação de envio das notificações das infrações de transito ao 

impetrante. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º inciso II Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012980-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MAURILIO DE CAMARGOS (IMPETRANTE)

EUCLIDES RHANDI SILVA DE CAMARGOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONALDO FERNANDES BRITO OAB - MG119352 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1012980-55.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: CHRISTIAN MAURILIO DE CAMARGOS, EUCLIDES RHANDI 

SILVA DE CAMARGOS IMPETRADO: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado em 

face do DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

que teria, supostamente, violado direito líquido e certo dos impetrantes em 

razão da apreensão de mercadoria indicada nos autos. Observo que a 

petição inicial não está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320, CPC), pois não foi acostado documento apto 

a demonstrar a lesão praticada pela autoridade impetrada. Deste modo, 

intimem-se os impetrantes para emendarem a inicial, acostando a íntegra 

do TAD nº 1144708-8. Prazo de 15 (quinze) dias. INTIME-se. CUMPRA-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010830-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SANTANA MANCILHA (AUTOR(A))

NILZA MARIA MANCILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

(REU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REU)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1010830-43.2016.8.11.0041. 

AUTOR(A): NILZA MARIA MANCILHA, PAULO SANTANA MANCILHA REU: 

ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, COMPANHIA DE HABITACAO 

POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a autora requereu a desistência da ação (ID 

7358595). Deste modo, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação requestada, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem custas 

processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa 

decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA 

GUERRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019693-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN LUDGERE DOS SANTOS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1019693-51.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): GEOVAN LUDGERE DOS SANTOS GOMES REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT Vistos, etc. O requerente opôs embargos de declaração 

contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, aduzindo, em 

síntese, haver omissão no supramencionado comando judicial. 

Manifestação dos embargados acostados nos IDs. 15137871 e 15197423. 

Vieram-me os autos conclusos. A interposição dos embargos de 

declaração sempre é possível quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria o Juiz ou 

Tribunal se pronunciar (CPC, art. 1.022). Neste viés, não está presente de 

nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso 

declaratório. A decisão embargada não incorreu em omissão; pelo 

contrário, encontra-se devidamente fundamentadamente, esmiuçando os 

pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da 

controvérsia encetada na liça. Bem verdade, a análise da petição recursal 

revela que os embargos não se destinam ao esclarecimento de qualquer 

ponto, mas tão somente modificar o conteúdo da decisão para prevalecer 

a tese da embargante. Razão disso, REJEITO OS EMBARGOS. No mais, 

intime-se a parte autora para, querendo, manifestar sobre as 

contestações apresentadas. Prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003194-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA P. PIRES - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1003194-84.2020.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADRIANA P. PIRES - ME 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora requereu a desistência 

da ação (ID 30417858). Deste modo, HOMOLOGO para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação requestada, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas 

processuais pela desistência. Certificado o trânsito em julgado dessa 

decisão, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA 

GUERRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012917-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA RONDON CORREA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

INTERMAT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1012917-30.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: CAROLINA RONDON CORREA DA COSTA IMPETRADO: 

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

INTERMAT Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 
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CAROLINA RONDON CORREA DA COSTA, contra ato omissivo e ilegal 

praticado pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INTERMAT, SR. FRANCISCO SERAFIM DE BARROS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A impetrante descreve que 

protocolou, em 17 de julho de 2013, requerimento administrativo nº 

379030/2013 (ID 30458161) que, até a presente data, não foi decidido pela 

autoridade coatora. Tal omissão, segundo alega, contraria a legislação de 

regência, vez que Lei Complementar Estadual nº 7.692/2002, que regula o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de 

Mato Grosso, estabelece o prazo de 120 dias para conclusão . Ao final, 

requer a concessão de liminar para que o impetrado “no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, conclua a vistoria in loco do processo administrativo nº 

379030/2013 em trâmite no INTERMAT”. Vieram-me conclusos. Decido. Em 

que pese a impetração do presente, tem-se que o direito da Impetrante em 

requerer a segurança encontra-se extinto, uma vez ultrapassado o prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/2009. 

Inicialmente, nos termos do art. 37 da Lei Estadual n° 7.692/2002 (Regula o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual), “o 

prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie 

apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e 

vinte) dias”. Dessa forma, os órgãos da Administração Pública Estadual 

tem o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para concluir o 

procedimento administrativo; logo, escoado o referido prazo sem 

conclusão pelo órgão, inicia-se o prazo para impetração do mandado de 

segurança. Nessas circunstâncias, onde a lei estabelece prazo para a 

finalização de determinado procedimento e a Administração é omissa, 

surge para o interessado a via mandamental, porquanto a ofensa ao 

direito líquido e certo consiste justamente na ausência de conclusão do 

procedimento no prazo estabelecido. Assim, por se tratar de ato omissivo 

da Administração, o prazo decadencial tem início imediatamente após o 

escoamento do prazo previsto na norma legal (no caso, cento e vinte 

dias), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “2. A existência de 

prazo legal para a prática de ato administrativo, cuja omissão se ataca, 

tem relevância apenas para fins de identificação do termo inicial do prazo 

decadencial, que, nestes casos, começa a correr a partir do momento em 

que se esgota o prazo legal fixado para a autoridade administrativa 

concretizá-lo. 3. Impugnado ato omissivo continuado (não apostilamento 

integral dos valores do vencimento de Secretário-Adjunto, verba esta 

incorporada aos seus proventos da reserva remunerada, por força da 

reestruturação administrativa operada pelas Leis Estaduais 2.152/00 e 

3.345/06), o prazo decadencial renova-se periodicamente, por envolver 

obrigação de trato sucessivo. 4. Recurso desprovido (AgRg no RMS 

28414/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.10.2010, DJe de 

03.11.2010); (Destaquei) “Tratando-se de impetração contra o ato 

omissivo da Administração, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) 

dias, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo 

legal, estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato, cuja 

omissão se ataca (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

agravo interno 18540/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, 

julgamento em 6 de fevereiro de 2018). (Negritei) No mesmo sentido é a 

doutrina da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro: Quanto ao início do 

prazo (dies a quo), é preciso distinguir: 2. Se o mandado é interposto 

contra omissão, duas hipóteses devem ser distinguidas: se a 

Administração está sujeita a prazo para praticar o ato, esgotado esse 

prazo, começam a correr os 120 dias para a impetração da segurança, 

conforme decisão do STF, in RTJ 53/637; se a Administração não está 

sujeita a prazo legal para a prática do ato, não se cogita de decadência 

para o mandado de segurança, por inexistência de um termo a quo; 

enquanto persistir a omissão, é cabível o mandado (DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2018, p. 1064). Dos fatos apresentados, tem-se que a Impetrante 

ingressou administrativamente com pedido administrativo no dia 

17/07/2013 (ID 30458161), tendo o Estado, segundo a norma de regência, 

o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do procedimento, 

encerrando-se em 14/11/2013. Portanto, em 15/11/2013 iniciou o prazo 

para a impetração do mandamus, o qual se extinguiu em 13/03/2014, razão 

pela qual operam-se, aqui, os efeitos da decadência, nos termos do art. 23 

da Lei 12.016/2009. Logo, tendo a ação mandamental sido proposta tão 

somente em 18/03/2020, inadmissível seu processamento. Cumpre 

destacar, por oportuno, que o prazo decadencial, que é preclusivo e 

improrrogável, não se submete, em face de sua própria natureza jurídica, 

à incidência de quaisquer causas de interrupção ou de suspensão, 

fluindo, sempre, de modo contínuo (RT 482/300 – RT 485/330 – RT 530/367 

– RT 562/341). Por fim, em reforço, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso possui entendimento sedimentado em casos análogos ao 

do presente writ, conforme se extrai do julgado do eminente 

Desembargador Márcio Vidal: “Tratando-se de ATO OMISSIVO do agente 

público, o PRAZO decadencial para impetração do MANDADO de 

SEGURANÇA tem início com o escoamento do PRAZO previsto na norma 

legal para cumprimento do ATO (N.U 0001347-77.2016.8.11.0082, Ap 

178325/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 

29/01/2019). (Destaquei) Assim, considerando o escoamento do prazo 

para impetração do mandamus, operou-se os efeitos da decadência (art. 

23 da Lei n. 12.016/2009), nos termos do art. 10, da Lei n. 12.016/2009, 

razão pela qual INDEFIRO a inicial. Sem custas (artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso). Sem honorários (Súmulas 512 

STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012723-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THABATTA CATIUCH DE MORAES BASTOS OAB - MT16541/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

RONALDO LUIZ COSTA OAB - SP208820 (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO OAB - 771.685.001-63 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1012723-98.2018.8.11.0041. 

IMPETRANTE: AGROPECUARIA MAGGI LTDA PROCURADOR: JOSE 

FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO IMPETRADO: GERENTE DE 

CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA MT, GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. O impetrante opôs embargos de 

declaração contra a decisão de ID 14945992, aduzindo, em síntese, haver 

contradição no supramencionado comando judicial. Vieram-me os autos 

conclusos. A interposição dos embargos de declaração sempre é possível 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou 

omissão sobre ponto que deveria o Juiz ou Tribunal se pronunciar (CPC, 

art. 1.022). Neste viés, não está presente de nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da oposição do recurso declaratório. A decisão embargada 

não incorreu em omissão; pelo contrário, encontra-se devidamente 

fundamentadamente, esmiuçando os pontos colocados em debate, nos 

limites necessários ao deslinde da controvérsia encetada na liça. Bem 

verdade, a análise da petição recursal revela que os embargos não se 

destinam ao esclarecimento de qualquer ponto, mas tão somente modificar 

o conteúdo da decisão para prevalecer a tese da embargante. Razão 

disso, REJEITO OS EMBARGOS. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026428-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO OTAVIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1026428-03.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): BENEDITO OTAVIO DE ARRUDA REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação monitória ajuizada por BENEDITO 

OTÁVIO DE ARRUDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, no qual a 

parte autora afirma ser credora do requerido da importância de R$ 

175.929,74 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e 

setenta e quatro centavos), provenientes certidão de créditos trabalhista 

nº 9.9.090.305-2, emitidas pela Secretaria de Estado de Administração de 

Mato Grosso. Recebimento da inicial monitória no ID 9649146. Citada, a 

parte requerida apresentou embargos monitórios onde suscitou acerca da 

prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto m. 20910/32, pelo 

que postulou pela extinção do processo com julgamento de mérito, ou não 

sendo este o entendimento, impugnou o cálculo apresentado, entendendo 

como correto valor o montante de R$ 55.419,30 (cinquenta e cinco mil, 

quatrocentos e dezenove reais e trinta centavos). Réplica pela parte 

autora no ID 13247599. Parecer ministerial no ID 14949344, oportunidade 

em que a ilustre promotor declinou de suas atribuições. Vieram-me os 

autos conclusos. A ação monitória, a teor do artigo art. 700, do CPC, pode 

ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o 

pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer. Com efeito, a ação injuntiva tem por objetivo 

simplificar o processo de conhecimento, conferido celeridade ao 

procedimento monitório e, por decorrência, praticidade e efetivação do 

direito pela via processual da ação monitória. Nessa perspectiva, a ação 

foi submetida à fase de conhecimento, assegurando-se a ampla defesa ao 

devedor (Estado de Mato Grosso). Nos embargos monitórios, a parte 

requerida/embargante arguiu preliminar de PRESCRIÇÃO, uma vez que 

Certidão que instrui a inicial foi expedida, em 15 de abril de 2009 (ID 

9597774), sendo a ação ajuizada em tempo superior ao quinquênio 

previsto no Decreto n. 20.910/32. Neste contexto, tem-se por certo que a 

pretensão ao recebimento de dívidas passivas em face da Fazenda 

Pública prescreve em cinco (5) anos, conforme disposto no artigo 1º do 

Decreto n. 20.910/32, a contar da data do ato ou fato do qual se 

originarem. Entretanto, segundo o caput e parágrafo único do artigo 4º do 

mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no 

estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada 

líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e 

apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela 

entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou 

protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. 

Neste particular, merece atenção o Decreto Estadual n. 766, publicado em 

14 de outubro de 2011 (dispõe sobre o procedimento de controle de 

emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem 

como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do 

Poder Executivo Estadual e dá outras providências), o qual, conforme a 

interpretação sistemática da norma, no âmbito do Poder Executivo 

Estadual, “suspendeu toda e qualquer emissão, fracionamento, 

substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de 

certidões de crédito”, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Vejam-se 

as disposições de seus artigos 1º e 2º, verbis: “Art. 1º O controle de 

entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, 

cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de 

crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual 

exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema 

eletrônico A SER DISPONIBILIZADO NO PRAZO DE CENTO E OITENTA 

DIAS DA EDIÇÃO DO PRESENTE DECRETO. (...) Art. 2º Até que seja 

disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º FICA 

SOBRESTADA no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer 

emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, 

pagamento ou recebimento de certidões de crédito” Portanto, para fins do 

disposto no parágrafo único do artigo 4º do Decreto n. 20.910/32, 

verifica-se que o prazo prescricional quinquenal permaneceu suspenso 

por 180 dias. Daí, tendo em vista a data da emissão da certidão 

administrativa em e 15 de abril de 2009 e o ajuizamento da ação monitória 

em 25 de agosto de 2017, temos o lapso temporal de 3055 dias que, 

mesmo abatidos do período referente a condição suspensiva do Decreto 

n. 766/11 (180 dias), ainda remanesce período superior ao quinquênio 

prescricional do Decreto n. 20.910/32. Note-se que a condição para o 

sobrestamento “de toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, 

re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de 

crédito”, a toda evidência, cuida de uma causa de suspensão da 

prescrição (art. 199, I, CC). Logo, não incide no caso a regra do artigo 9º 

do Decreto n. 20910/32 c/c a Súmula 838 do Supremo Tribunal Federal, 

porquanto tratar de causas que interrompem a prescrição. Destarte, 

transcorridos mais de 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originou (emissão das certidões), até o ajuizamento da ação 

judicial, considerando também a condição suspensiva do Decreto n. 

766/2011, verifica-se que a pretensão apresentada pela parte requerente 

foi alcançada pela prescrição, consoante a norma condita nos artigos 1º e 

4º do Decreto n. 20.910/1932. Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL e, 

com efeito, JULGO PROCEDENTE o pedido contido nos embargos 

monitórios e DECRETO a extinção da ação monitória, com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Atendo ao princípio da 

sucumbência, CONDENO a parte requerente ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro, nos termos do artigo 85, § 3º, CPC, em 10 % (dez 

por cento) do valor atualizado da causa. Na forma do artigo 98, § 3º, CPC, 

suspendo a sua exigibilidade em relação a parte autora. Decisão não 

sujeita ao reexame necessário Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se os autos. CUMPRA-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022790-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUNA FALQUETO (IMPETRANTE)

AMARILDO APARECIDO DA LUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR13052-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

; Sr. GERENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015972-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE PAIVA ABREU (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA FILHO OAB - GO0031521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
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Processo Número: 1006325-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENGEPONTE CONSTRUCOES LTDA (IMPETRANTE)

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS POMPERMAYER OAB - MT15965-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica da Secretária de Estado 

das Cidades - SECID (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000595-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (IMPETRANTE)

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, Analisando os autos, constata-se 

que a parte impetrante pugnou pela desistência da presente ação ID.

(23781836) Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a 

desistência da ação somente produz efeitos após a homologação judicial, 

sendo desnecessário o consentimento do impetrado, conforme 

entendimento consolidado dos Tribunais, vejamos: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DA AUTORIDADE APONTADA COMO 

COATORA. POSSIBILIDADE. - Consoante dispõe o art. 485, §§ 4º e 5º, do 

CPC/2015, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência 

da ação (inciso VIII), que pode ser apresentada até a sentença (§ 5º) e 

independentemente do consentimento do réu antes de ofertada a 

contestação (§ 4º). - O STF, sob a égide do CPC/1973, editou o Tema 530 

da sua jurisprudência para permitir, a qualquer tempo, a desistência 

independentemente da anuência prévia da autoridade coatora. (MS 

26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009) - O 

STJ, seguindo a orientação da Suprema Corte, tem entendido que "é lícito 

ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, 

independentemente de aquiescência da autoridade apontada como 

coatora e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, ainda que 

lhe seja desfavorável" (Recurso Extraordinário 669.367, publicado do DJe 

de 30.10.2014). (TRF4, AC 5001241-39.2019.4.04.7006, QUARTA TURMA, 

Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 

20/10/2019) Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação formulado pela parte impetrante e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com escoro no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas (alínea “a” do inciso VI 

do art. 10 da CE) e honorários advocatícios. P.I.C. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855266 Nr: 57734-46.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO HENRIQUE ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:11.638/MT, RICARDO JORGE VELLOSO - OAB:163.471 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Tendo em vista a petição de fls. 17/171, requerendo o desarquivamento, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que entender de direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811838 Nr: 18325-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÔNIDAS SANTOS DE LARA, SEBASTIANA 

CECILIA RIBEIRO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA LAURA DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:15.922/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS

PRAZO 10 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR TERCEIROS INTERESSADOS PARA OS FINS 

PREVISTOS NO ART. 34 DO DEC. LEI 3365/41 DO BEM A SER 

EXPROPRIADO ABAIXO DESCRITO.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Desapropriação c/c pedido de 

imissão provisória de posse ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de LEONIDAS SANTOS LARA E SEBASTIANA CEC´LIA RIBEIRO 

DE LARA, com pedido de liminar consistente na imediata imissão na posse 

do imóvel pelo autor e consequente autorização para demolição das 

benfeitorias, mediante prévio depósito do preço da avaliação apurada em 

laudo elaborado/homologado por servidores públicos estaduais.

Despacho/Decisão: "...ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a 

tutela antecipada, a fim de determinar a desapropriação de 2,06m² do 

terreno localizado no Município de Cuiabá, na Avenida Quinze de 

Novembro, 211, registrado sob a matrícula 9.200 do 7º Serviço Notarial e 

de Registro de Cuiabá-MT, para que se registre a transferência e baixem 

todas as penhoras/constrições e, via de consequência, EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em consonância com o art. 

487, inciso III, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 30 do 

Decreto-Lei nº. 3.365/1941 deixo de condenar a Requerido ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

publiquem-se os editais a que se refere o artigo 34 do Decreto 3365/41 e 

intime-se o requerido para comprovar nos autos a sua regularidade fiscal, 

na forma exigida pela legislação de regência. Cumpridas tais formalidades 

legais e não havendo qualquer insurgência a ser dirimida, fica autorizada a 

expedição de alvará para levantamento do montante depositado nestes 

autos em favor dos autores. P.R.I. Cuiabá, 21 de agosto de 2018. PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iridê Simone Misael 

Silva, digitei.

Cuiabá, 17 de março de 2020

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007222-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007222-95.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: CLAUDIA ARAUJO 

DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

CUIABÁ Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

CLÁUDIA ARAÚJO DOS SANTOS contra ato do Secretário Municipal de 

Educação de Cuiabá/MT, com pedido liminar para determinar à entidade 

coatora permitam que a impetrante tome posse do cargo de Professor de 

Ensino Fundamental – Pedagogia cumulado com o cargo de Técnico em 

Desenvolvimento Infantil - TDI, procedendo assim, imediatamente, a 

nomeação da Impetrante, sob pena de desobediência e multa diária em 

caso de descumprimento da decisão”. É a síntese. Decido. Da análise dos 

autos, pode-se perceber que o presente Mandado de Segurança foi 

distribuído por duas vezes, pela mesma parte autora, com a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido de processo em trâmite na 3ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública, de modo que, no Mandado de 

Segurança de nº 1003039-81.2020.8.11.0041, em 27/01/2020, 

INDEFERIDO por aquele Juízo, e o de nº 1007222-95.2020.8.11.0041, em 

20/02/2020, nesta 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública; por 

conseguinte, reconheço assim a litispendência. Do cotejo desta ação com 

a de nº 1003039-81.2020.8.11.0041, tem-se a perfeita identidade de 

partes, causa de pedir e pedido. Logo, são idênticas as ações, fato que, 

sob a ótica dos §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC, importa em litispendência e 

na extinção da ação repetidora. Nesse cenário, há entendimento 

jurisprudencial dominante, no sentido de se reconhecer a litispendência 

parcial para casos semelhantes, visto que se estar a discutir a mesma 

matéria de ação em trâmite. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CONTINÊNCIA. 

LITISPENDÊNCIA PARCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. - Hipótese de feitos com mesmas partes e causa de pedir e 

pedido formulado neste processo abrangido pelo da ação anterior, 

configurando-se litispendência parcial determinante da extinção do 

processo sem resolução do mérito - Sentença mantida - Recurso 

desprovido, com majoração da verba honorária. (TRF-3 - Ap: 

00029109020144036110 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/07/2018, SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/07/2018) Isso posto, nos 

termos do art. 337, §§ 1º a 3º CPC, DECLARO a litispendência deste 

MANDADO DE SEGURANÇA de nº 1007222-95.2020.8.11.0041 e, por 

conseguinte, DECRETO a extinção desta ação mandamental, sem 

julgamento de mérito (art. 485, V, CPC). Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, data registrado no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1019715-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CESAR PASSARELLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041424-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DE ALMEIDA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1041424-69.2018.8.11.0041 (PJE 

3) Vistos, etc. Determino a Secretaria Unificada da Fazenda Pública que 

verifique se ocorreu o decurso de prazo para apresentação de recurso 

voluntário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004478-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPORTAGRO INDUSTRIA BRASILEIRA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Controle e Monitoramento de pequenos contribuintes 

(IMPETRADO)

Gerente da Unidade de Inteligência Fiscal e Monitoramento (IMPETRADO)

GERENTE DE MONITORAMENTO E SUPORTE A FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO - GMFT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1004478-30.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

EXPORTAGRO INDÚSTRIA BRASILEIRA LTDA. contra ato indigitado coator 

de lavra do GERENTE DA GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E SUPORTE À 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, do GERENTE DE CONTROLE E 

MONITORAMENTO DE PEQUENOS CONTRIBUINTES e do GERENTE DA 

UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL E MONITORAMENTO, todos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinado às autoridades Impetradas que autorizem a 

emissão de nota fiscal eletrônica pela Impetrante, bem como que seja 

determinada a reativação da sua inscrição estadual. Aduz, em síntese, 

que é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social o 

“Comércio atacadista de soja”, sendo que desde 12.11.2019 está sendo 

impedida de emitir nota fiscal eletrônica, tendo ainda sua inscrição 

estadual suspensa sem qualquer motivo plausível. Assevera que teve a 

emissão de nota fiscal eletrônica suspensa sem a instauração de qualquer 

processo administrativo ou justificativa plausível e justificável por parte 

das autoridades Impetradas, uma vez que houve a suspensão da emissão 

da NFE e consequente suspensão da inscrição estadual, sem oportunizar 

ao impetrante o direito a defesa e ao contraditório. Pontua que o ato 

praticado pela autoridade indigitada coatora é manifestamente ilegal e 

arbitrário, consubstanciado no abuso de poder, pois com sua inscrição 

estadual suspensa está inabilitada para exercer suas atividades 

operacionais. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Foi indeferida a medida liminar (ID nº 29037683). A parte 

Autora apresentou pedido de reconsideração, requerendo o 

restabelecimento da inscrição estadual da empresa Requerente, bem 

como que seja autorizada a emissão de notas fiscais eletrônicas (ID nº 

29773551 e seguintes). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinado às autoridades 
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Impetradas que autorizem a emissão de nota fiscal eletrônica pela 

Impetrante, bem como que seja determinada a reativação da sua inscrição 

estadual. Em análise do pedido de reconsideração apresentado pela parte 

Autora, aliado à nova documentação acostada aos autos (ID nº 29773552, 

29773553, 29773554 e 29773555), entendo que restam demonstrados os 

requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada. Isso 

porque, consoante documento de ID nº 28796381, a inscrição estadual da 

empresa-Impetrante foi suspensa em razão de supostas irregularidades 

cadastrais, contudo o Fisco Estadual, ao que me afigura neste limiar, não 

realizou a devida intimação da Autora para apresentar os documentos 

requisitados. De mais a mais, observa-se que posteriormente a empresa 

Impetrante enviou todos os documentos necessários ao Fisco por meio do 

E-Process nº 5730909/2019 (ID nº 29773553), inclusive o Alvará 

requisitado (ID nº 29773552), todavia o Fisco Estadual manteve a 

suspensão da inscrição estadual da Impetrante, caracterizando, ao que 

tudo indica, ato autoritário e abusivo por não obedecer aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. É cediço que, em consonância à 

jurisprudência pátria, a suspensão da inscrição cadastral do contribuinte, 

sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa, é ato ilegal e arbitrário, prejudicando a 

regular continuidade das atividades da empresa-Impetrante. Nesse 

sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – 

APLICAÇÃO DO CPC/2015 – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 3 – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL –SUSPENSÃO 

UNILATERAL DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – 

PROCEDENCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL COM RATIFICAÇÃO DA 

LIMINAR – VEDAÇÃO REGIMENTAL DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS AOS CRÉDITOS INFERIORES A 2.500 UPF/MT – 

INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, À ISONOMIA, À 

PROPORCIONALIDADE, AO DIREITO DE PETIÇÃO, À REVISIBILIDADE DO 

ATO ADMINISTRATIVO – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS 

– PRECEDENTES TJMT – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

RATIFICADA. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende 

de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência 

cadastral, sem antes oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à 

ampla defesa (Constituição da República, Art. 5º, inc. LV). Segundo 

julgamento do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça Estadual, a norma que 

limita o direito de recorrer em razão do valor da dívida, disposta no Art. 

570-E, § 1º, inc. I, do Regulamento do ICMS, inserido pelo Art. 1º, inc. VII, 

do Decreto Estadual nº 1.747/2008, revela-se inconstitucional, posto que 

‘o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o 

manejo pontual do recurso pelo contribuinte.’ (TJMT, Tribunal Pleno, Des. 

Sebastião de Moraes Filho, MS 41160/2009, julgado em 24/09/2009, 

publicado no DJE 14/01/2010). Precedentes TJMT. Recurso desprovido. 

Sentença ratificada”. (Apelação / Remessa Necessária 155891/2016, 

DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no 

DJE 27/04/2018) – Destacamos. “TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – 

ATO DE OFICÍO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE POSSÍVEL PREJUÍZO AO 

ERÁRIO – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA 

RATIFICADA. Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende 

de forma unilateral a inscrição estadual de pessoa física, sob a alegação 

genérica de resguardar o interesse do erário, sem oferecer ao 

contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”. (ReeNec 

50918/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017) – Destacamos. Demonstrado, portanto, o fumus boni iuris. Da 

mesma maneira evidencia-se o periculum in mora, na medida em que a 

manutenção do ato praticado pela autoridade coatora acarretará em 

diversos prejuízos à empresa-Impetrante, ainda mais pelo fato de não 

poder exercer regularmente as suas atividades. Assim, estando 

presentes os requisitos ensejadores para concessão da liminar, impõe-se 

o deferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, revogo a decisão retro de ID nº 29037683 e DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para determinar às autoridades Impetradas que procedam 

imediatamente com a reativação da inscrição estadual da Impetrante, bem 

como, consequentemente, para que autorizem a emissão de nota fiscal 

eletrônica pela empresa Autora, até ulterior decisão de mérito a ser 

proferida neste writ. Notifiquem-se pessoalmente as autoridades 

Impetradas enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestem as informações de praxe, e na oportunidade 

intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe 

cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009). Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou 

não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, 

vindo, conclusos (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo oficial plantonista. Cuiabá/MT, 12 

de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005423-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE MEIRE NUNES MEDEIROS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1004370-40.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária com pedido de tutela provisória de urgência proposta por DILCE 

MEIRE NUNES MEDEIROS SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

objetivando a procedência dos pedidos para que seja reconhecido o 

direito da Autora à nomeação e posse no cargo de motorista, nível 

fundamental. Deu à causa o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação 

deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado 

em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do Juizado 

mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante 

disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos 

termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, 

IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo 

na Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 13 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005418-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FERREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1005418-34.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação 
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de Obrigação de Fazer proposta por GERSON FERREIRA DA SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, onde objetiva a procedência 

dos pedidos para que seja determinado ao Requerido que proceda à 

promoção do Requerente à graduação de 3º Sargento da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso, a contar do dia 05.09.2014, bem como que seja 

condenado ao pagamento das diferenças salariais que deixou de receber 

no valor de R$ 13.181,04 (treze mil cento e oitenta e um reais e quatro 

centavos), inclusive as diferenças das férias e 13º (décimo terceiro) 

salário e o pagamento de todos os valores devidos. Ainda, requer a 

condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de danos 

morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Deu à causa o valor 

de R$ 113.181,40 (cento e treze mil cento e oitenta e um reais e quarenta 

centavos). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 

A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Ressalta-se que, embora a parte 

Autora tenha atribuído a esta causa valor acima de 60 (sessenta) salários 

mínimos, o fato é que a o mesmo foi feito de modo completamente 

aleatório, de modo a forçar a vinda dos autos para a Vara de Fazenda, o 

que caracteriza a tentativa de burla da distribuição e merece nosso 

repúdio, em atenção ao disposto na Resolução nº 04/2014/TP/TJMT, in 

verbis: “Art. 2º. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao 

Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a 

tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, 

declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será 

digitalizado”. Ademais, imperioso salientar que o montante referente à 

indenização por danos morais, quando devido, será livremente arbitrado 

pelo magistrado, obedecendo, por óbvio, aos critérios já consolidados pela 

doutrina e jurisprudência, o que implica em dizer que o valor da causa 

fixado pela parte não passa de mera sugestão, não devendo ser levado 

em conta para fins de distribuição da ação para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública. Assim, torna-se imperioso declinar da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante 

disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos 

termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, 

IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo 

na Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 13 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005864-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1004370-40.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Cobrança proposta por ANTONIO APARECIDO BERNARDES em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a procedência dos pedidos 

para que seja condenado o Requerido ao pagamento das férias não 

gozadas dos exercícios de 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 

e 2010/2011, bem como das licenças prêmio referente aos quinquênios de 

1999/2004 e de 2004/2009. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente 

ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e 

também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. 

Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse 

sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 13 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010625-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATI NILZA MOREIRA ROSA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Coordenadora de gestão de pessoas da secretaria municipal de educação 

de Cuiabá (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1010625-72.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por KATI NILZA 

MOREIRA ROSA E SILVA contra ato indigitado coator de lavra da 

COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ/MT e do DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, todos qualificados na 

exordial, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinada a suspensão Despacho nº 186/2020, emitindo novo parecer 

que determine a atribuição da Impetrante ao cargo de Técnica em 

Desenvolvimento Infantil em cumulação ao cargo de Professora. Aduz, em 

síntese, que se submeteu ao concurso público realizado pelo Município de 

Cuiabá/MT, para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, 

regido pelo Edital nº 002/PMC/SME/2019, tendo sido aprovada em 24º 

lugar. Relata que foi convocada a comparecer no local estabelecido para 

atribuir ao cargo almejado, todavia, ficou impedida de ser nomeada sob a 

alegação de que seria hipótese de acúmulo ilegal de cargo. Sustenta que 

as autoridades coatoras fundamentam a negativa de posse sob a 

alegação de acúmulo ilegal de cargo, sendo obrigada a assinar uma 

declaração optando por uma das cadeiras. Pontua que o ato combatido é 

ilegal e arbitrário, não restando alternativa senão a impetração do presente 

mandamus para resguardar o seu direito líquido e certo. Escuda a 

pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 
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eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. 

À vista da legislação que disciplina o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão da liminar é necessária 

a presença dos seguintes requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. 

O Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger 

direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade. Para ser viável a sua impetração é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

segurança, a situação fático-jurídica não pode gerar dúvida e, muito 

menos, depender de dilação probatória. Assim, a comprovação dos fatos 

alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra: 

“Mandado de Segurança”, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Em análise primária dos fatos expostos e dos 

documentos acostados, não vislumbro a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, in casu, a 

Impetrante possui vínculo efetivo com a Prefeitura Municipal de Cuiabá no 

cargo de Professor do Ensino Fundamental e pretende tomar posse no 

cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, todavia, foi 

comunicada por meio do Despacho nº 186/2020 que estava impossibilitada 

de fazê-lo dada à vedação ao acúmulo dos cargos, devendo optar por um 

ou outro, nos termos do art. 37, XVI, b, da CF/88 (ID nº 30071013). Sobre 

o tema, prevê o art. 37, XVI, b, da Constituição Federal: “Art. 37. (...) XVI - 

é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando 

houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o 

disposto no inciso XI: (...) b) a de um cargo de professor com outro 

técnico ou científico; (...)”. Da leitura do referido dispositivo constitucional 

é possível inferir que o legislador excepcionou alguns casos em que é 

possível acumular dois cargos públicos, mas a situação da Impetrante, ao 

que tudo indica, não se amolda à hipótese descrita na referida norma 

constitucional, apesar da nomenclatura dos cargos aparentemente ser 

permissiva. É certo que a Constituição Federal não conceitua ou define 

cargo técnico ou científico, mas no plano jurisprudencial, o Excelso 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RMS 28497/DF, estabeleceu que não 

se deve observar apenas a nomenclatura do cargo para concluir pela 

possibilidade de cumulação, devendo-se analisar as atribuições inerentes 

ao cargo (STF. 1ª Turma. RMS 28497/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o 

acórdão Min. Carmen Lúcia, julgado em 20/5/2014. Info 747). Ademais, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que preenche a 

exigência para acumulação aquele cargo para cujo exercício sejam 

exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não 

necessariamente de nível superior. Nessa esteira, o cargo de “Técnico de 

Desenvolvimento Infantil”, também denominado de “Educador de 

Desenvolvimento Infantil”, que, a meu ver, é a nomenclatura mais 

apropriada porque evita equívocos, mantém, na essência, as mesmas 

características do primitivo cargo de “Monitor de Creche”, acerca do qual 

nunca foi permitida a acumulação com o cargo de professor, por não se 

equiparar ao cargo de professor, nem tampouco ser cargo técnico na 

acepção constitucional (Decisão Monocrática – precedente do STJ: 

Agravo em Recurso Especial nº 1.163.937 – SP 06/10/2017). Nesse 

sentido, mister transcrever o entendimento da jurisprudência do Venerável 

Sodalício: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. 

PROFESSOR E MONITOR EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a 

acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou 

científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra "b", da Constituição Federal. 

2. As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza 

eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. 

Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem 

nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é 

vedada sua acumulação com o cargo de professor. 3. Recurso ordinário 

improvido”. (RMS 22.835/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2008, DJe 19/05/2008). Esse 

entendimento jurisprudencial coaduna-se com a clássica doutrina de Hely 

Lopes Meirelles, o qual entende que cargo técnico é o que “exige 

conhecimentos profissionais especializados para seu desempenho, dada 

a natureza científica ou artística das funções que encerra” (in Direito 

administrativo brasileiro, 29ª ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 398). No 

caso em tela, o Edital nº 002/PMC/SME/2019, que regeu o concurso, prevê 

como atribuições do cargo de TDI aquelas “inerentes à gestão das 

creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. 

Responsável pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas 

contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene 

pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das 

crianças, na perspectiva do cuidar e do educar”. Verifica-se acima que as 

atribuições do cargo de TDI são de inegável relevância, mas de natureza 

eminentemente burocrática (“gestão das creches”), relacionadas ao apoio 

à atividade pedagógica, e não exigem, pelo que se vê do teor do Edital, 

conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual, conforme 

o texto constitucional, é vedada sua acumulação com o cargo de 

Professor. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in 

mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifiquem-se 

pessoalmente as autoridades coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade intime-as do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me 

os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá/MT, 16 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011132-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURITI DE CAMPOS LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO)

COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1011132-33.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de 

Mandado de Segurança impetrado por MAURITI CAMPOS DE LIMA contra 

ato tido por ilegal de lavra do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO e do DIRETOR-PRESIDENTE DO MTPREV, 

onde objetiva a concessão da medida liminar para que seja determinado às 

autoridades Impetradas que se abstenham de realizar qualquer ato 

administrativo decisório e a imediata suspensão do processo 

administrativo nº 37093/2020. Em síntese, é o que merece registro. De 

acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2004), 

compete privativamente ao Tribunal de Justiça julgar originalmente 

Mandado de Segurança e Habeas Data contra atos do Governador do 

Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, 
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do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de 

Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, determino com a máxima urgência a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a 

presente ação, consignando as nossas homenagens. Dê-se todas as 

baixas desta ação em relação à esta vara. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 16 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003633-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GOMES DE ARAUJO REZENDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1003633-95.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por JANAINA GOMES DE ARAUJO REZENDE em face do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a 

concessão da tutela provisória almejada para que seja determinado ao 

Requerido que proceda à nomeação da Requerente no cargo público 

respectivo, conferindo o seu direito de tomar posse no cargo. Deu à 

causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual 

ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 17 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009762-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R.N GREGIO TRANSPORTES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

. Superintendente de Controle de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Gerente da Gerência de Monitoramento e suporte à fiscalização de 

trânsito (IMPETRADO)

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº. 1009762-19.2020.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por R.N GREGIO TRANSPORTES contra ato 

indigitado coator da lavra do GERENTE DA GERÊNCIA DE 

MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, 

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO e 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA objetivando a concessão da 

medida liminar para que seja determinado à autoridade fazendária que 

proceda com a imediata reativação do credenciamento de emissão de nota 

fiscal eletrônica e a suspensão da medida cautelar administrativa. Aduz, 

em síntese, que é empresa atuante no ramo de Transporte rodoviário de 

carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 

interestadual e internacional, evidenciado no CNAE Principal n°. 4930-2/02, 

estando sujeita ao recolhimento do ICMS. Relata que foi notificada em 

19.02.2020, que havia sido incluída em Regime Especial de Fiscalização – 

REF, instituído pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, 

através da portaria 112/2017. Informa, ainda, que em razão da inclusão em 

tal regime foi determinada a suspensão de emissão de notas fiscais 

eletrônicas. Sustenta que não se opõe a fiscalização do Fisco, entretanto, 

a inclusão no REF, com a respectiva suspensão da emissão de NF-e, tem 

como principal objetivo coagir o contribuinte ao recolhimento antecipado do 

imposto devido, o que vem gerando diversos prejuízos para o 

desenvolvimento da atividade empresarial. Escuda sua pretensão à vista 

dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Com a inicial 

vieram os documentos eletronicamente acostados. Os autos me vieram 

cls. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento. Decido. O Mandado de 

Segurança é o remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 

12.016/09: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 

ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”. Dispõe ainda a supramencionada Lei que, em seu art. 7º, inciso 

III, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, (...)”. Outrossim, o 

mandado de segurança, em sede de matéria tributária, é o instrumento 

colocado à disposição do contribuinte para o controle da validade jurídica 

da tributação; bem ainda, sendo definido pelo professor Hugo de Brito 

Machado, como não apenas um instrumento colocado à disposição para o 

controle de legalidade e da constitucionalidade da exigência do tributo, 

mas também do lançamento tributário em todas as suas fases e ainda de 

todo e qualquer ato praticado por autoridade da Administração Tributária. 

Desde que o direito a ser tutelado seja líquido e certo, será cabível o 

mandado de segurança contra ato desprovido de validade jurídica, 

praticado por qualquer autoridade da Administração Tributária, de qualquer 

dos níveis governamentais. Assim, à vista da nova legislação que passou 

a disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). In casu, 

busca a impetrante a concessão da medida liminar para que seja 

determinado à autoridade fazendária que proceda com a imediata 

reativação do credenciamento de emissão de nota fiscal eletrônica e a 

suspensão da medida cautelar administrativa. A teor dos fatos articulados 

na inicial, bem como pelos documentos a ela acostados, denota-se que a 

impetrante fora devidamente notificada de sua inclusão no Regime 

Especial de Fiscalização – REF, instituído pela Secretaria de Estado de 

Fazenda de Mato Grosso, através da portaria 112/2017, sob a alegação 

de ter promovido ajustes a créditos na apuração do ICMS, de forma a 

gerar o residual do imposto, bem como por ter sido autuada várias vezes 

por infrações detectadas no trânsito de mercadorias. Em que pese as 

alegações despendidas pela autoridade coatora, e a suspeita aventada 

quanto ao cometimento de irregularidades fiscais, cumpre-me destacar 

que existem princípios que regem as garantias constitucionais da 
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contribuinte-impetrante, que a meu ver, não foram devidamente 

respeitados. Isso porque, o Fisco objetivando impedir o acúmulo de novos 

débitos, bem como ver satisfeita pendências administrativas acabou por 

interferir de maneira indevida ao suspender a emissão de notas fiscais 

eletrônicas, aplicando sanção política, com o fito de ver recolhido 

antecipadamente os tributos devidos mesmo a impetrante-contribuinte 

estando enquadrada no regime de apuração e recolhimento mensal. 

Denota-se que cabe a autoridade coatora promover as diligências que 

entender necessárias para apurar o fato, entretanto, aplicar um regime 

mais gravoso ao contribuinte ante a mera suspeita de atividade fiscal 

irregular, viola nitidamente os art. 170, IV, e art. 5º LXXVIII da Carta Magna, 

pois impede a prática dos atos decorrentes da atividade empresarial, e via 

de consequência, fere o princípio da razoabilidade. Nesse sentido a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR 

PARCIALMENTE DEFERIDA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

CONDICIONADA À REGULARIDADE FISCAL – ABUSIVIDADE – 

SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE 

DÉBITO FISCAL PRETÉRITO – SITUAÇÕES FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE – 

CONFIGURAÇÃO DE SALVO-CONDUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A negativa de emissão de notas fiscais eletrônicas, em 

caso de existência de pendência fiscal, traduz-se em abusividade, 

implicando diretamente no desempenho da atividade econômica, por outro 

lado, a suspensão desta prática, pela via judicial, abarcando, também, 

fatos futuros, esbarra na proibição de concessão de mandado de 

segurança com intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os 

casos vindouros da mesma espécie. (Precedentes: Apelação / Remessa 

Necessária 75600/2011, Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível; Dra. 

Vandymara G. R. P. Zanolo, 3ª Câmara Cível). (AI 51765/2015, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). 

Portanto, ante as razões acima aduzidas entendo que não se pode admitir 

atos abusivos por parte do Fisco Estadual, uma vez que, implica 

diretamente no desempenho da atividade econômica da contribuinte, o que 

é vedado pela CF/88. Assim, ante o manancial probatório, bem como 

disposições legais trazidas aos autos, ao menos prima facie, entendo 

estar presente o “fumus boni iuris”. O periculum in mora, resta evidente na 

medida que a manutenção da impetrante no regime especial de 

fiscalização tem o condão de impedir o pleno desenvolvimento da atividade 

empresarial, se não paralisá-lo totalmente, o que certamente gera diversos 

prejuízos financeiros, o que não se pode tolerar, ante o arbitrariedade e 

abusividade do ato administrativo praticado. ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para determinar a 

autoridade coatora que proceda com a reativação do credenciamento de 

emissão de nota fiscal eletrônica da impetrante, bem como suspenda a 

medida cautelar administrativa imposto, até decisão de mérito. Notifique-se 

a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe 

cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 

12.016/2009). Após, colha-se parecer do Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei n° 

12.016/2009. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após, cls. para 

sentença. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012537-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE ARAUJO ALBUQUERQUE OAB - PE25108 

(ADVOGADO(A))

IVO DE OLIVEIRA LIMA OAB - PE25263 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1012537-07.2020.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Tendo em vista que a presente demanda fora 

endereça à Vara de Execução tenho por bem, declinar da competência em 

favor do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 17 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012465-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUEL CARLOS RODRIGUES SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE PROVIMENTO E 

MOVIMENTACAO DA SESP (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1012465-20.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por 

EMANUEL CARLOS RODRIGUES SILVA contra ato indigitado coator de 

lavra do COORDENADOR DA COORDENADORIA DE PROVIMENTO E 

MOVIMENTAÇÃO DA SESP, ambos devidamente qualificados, objetivando 

a concessão da medida antecipatória para que seja determinado à 

autoridade Impetrada que conclua o processo administrativo protocolado 

sob o nº 458696/2019 no prazo de 05 (cinco) dias. Aduz, em apertada 

síntese, que é servidor público da Secretaria de Segurança Pública do 

Estado de Mato Grosso (agente penitenciário), tendo protocolado no dia 

19.09.2019 um requerimento administrativo, protocolado nº 458696/2019, 

requerendo progressão de classe B para Classe C. Pontua que até o 

presente momento a autoridade impetrada não proferiu decisão no seu 

requerimento administrativo, não lhe restando alternativa senão a 

impetração do presente mandamus para resguardar o seu direito líquido e 

certo. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado 

de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 
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para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, cuida-se 

de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter uma decisão 

para que seja determinado à autoridade Impetrada que conclua o processo 

administrativo protocolado sob o nº 458696/2019 no prazo de 05 (cinco) 

dias. Analisando detidamente os autos, em juízo de cognição sumária, 

entendo, prima facie, como demonstrada a fundamentação da impetração 

não só pelas alegações da peça vestibular, como também, pela 

documentação a ela acostada. Isso porque ficara constatado que a 

pretensão da Impetrante procede, porquanto, ao menos neste limiar, que, 

de fato, o mesmo protocolou no dia 19.09.2019 um requerimento 

administrativo, sendo que, por sua vez, até o presente momento não 

houve decisão final no mencionado processo administrativo (ID nº 

30359458). A título de esclarecimento, insta salientar que com a edição da 

Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º 

da CF, passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o 

princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no 

âmbito judicial e administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Do 

mesmo modo o artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece, in 

verbis: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência”. A garantia da razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade 

administrativa, deve se manifestar em tempo razoável acerca do pedido do 

Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

decisão final no processo administrativo protocolado sob o nº 

458696/2019 se mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere 

o art. 30, caput da Lei nº 7692/2002, senão vejamos: “Art.30 Será de 30 

(trinta) dias, se outra não for a determinação legal, o prazo máximo para a 

prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos 

especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, 

de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou 

decisão administrativa”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Presente, portanto, 

o fumus boni iuris, pois a análise do pedido administrativo em prazo 

razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e 

da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres 

decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o Poder 

Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 
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Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. O periculum in 

mora resta evidente na medida em que a demora na análise do processo 

administrativo objeto da presente demanda acarretará em diversos 

prejuízos para si. Destarte, entendo presentes e verificados os requisitos 

exigidos para a concessão da liminar almejada no presente mandamus. 

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para o fim de determinar à autoridade Impetrada que conclua o 

processo administrativo protocolado sob o nº 458696/2019 no prazo de 05 

(cinco) dias. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se 

mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. 

Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, 

CPC/2015). Notifique-se pessoalmente a autoridade Impetrada, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao ilustre representante do Parquet, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09, para que se manifeste no presente feito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Por fim, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, servindo esta decisão como 

mandado. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011243-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA ROBERTA TAQUES AMORIM SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Coordenadora de gestão de pessoas da secretaria municipal de educação 

de Cuiabá (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1011243-17.2020.8.11.0041 

(PJE 03) Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por LEANDRA ROBERTA TAQUES AMORIM SANTOS 

contra ato indigitado coator de lavra da COORDENADORA DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ/MT e 

do DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar para que seja determinada a suspensão Despacho nº 

186/2020, emitindo novo parecer que determine a atribuição da Impetrante 

ao cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil em cumulação ao cargo 

de Professora. Aduz, em síntese, que se submeteu ao concurso público 

realizado pelo Município de Cuiabá/MT, para o cargo de Técnico em 

Desenvolvimento Infantil – TDI, regido pelo Edital nº 002/PMC/SME/2019, 

tendo sido aprovada em 40ºlugar. Relata que foi convocada a comparecer 

no local estabelecido para atribuir ao cargo almejado, todavia, ficou 

impedida de ser nomeada sob a alegação de que seria hipótese de 

acúmulo ilegal de cargo. Sustenta que as autoridades coatoras 

fundamentam a negativa de posse sob a alegação de acúmulo ilegal de 

cargo, sendo obrigada a assinar uma declaração optando por uma das 

cadeiras. Pontua que o ato combatido é ilegal e arbitrário, não restando 

alternativa senão a impetração do presente mandamus para resguardar o 

seu direito líquido e certo. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos 

da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e decido. À vista da legislação que disciplina o 

Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão da liminar é necessária a presença dos seguintes requisitos: 

fumus boni iuris e periculum in mora. O Mandado de Segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Para ser viável a sua 

impetração é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da segurança, a situação fático-jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender de dilação probatória. 

Assim, a comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão 

pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra: “Mandado de Segurança”, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Em análise primária dos 

fatos expostos e dos documentos acostados, não vislumbro a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso 

porque, in casu, a Impetrante possui vínculo efetivo com a Prefeitura 

Municipal de Cuiabá no cargo de Professor do Ensino Fundamental e 

pretende tomar posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – 

TDI, todavia, foi comunicada por meio do Despacho nº 092/2020 que 

estava impossibilitada de fazê-lo dada à vedação ao acúmulo dos cargos, 

devendo optar por um ou outro, nos termos do art. 37, XVI, b, da CF/88. 

Sobre o tema, prevê o art. 37, XVI, b, da Constituição Federal: “Art. 37. (...) 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, 

quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso 

o disposto no inciso XI: (...) b) a de um cargo de professor com outro 

técnico ou científico; (...)”. Da leitura do referido dispositivo constitucional 

é possível inferir que o legislador excepcionou alguns casos em que é 

possível acumular dois cargos públicos, mas a situação da Impetrante, ao 

que tudo indica, não se amolda à hipótese descrita na referida norma 

constitucional, apesar da nomenclatura dos cargos aparentemente ser 

permissiva. É certo que a Constituição Federal não conceitua ou define 

cargo técnico ou científico, mas no plano jurisprudencial, o Excelso 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RMS 28497/DF, estabeleceu que não 

se deve observar apenas a nomenclatura do cargo para concluir pela 

possibilidade de cumulação, devendo-se analisar as atribuições inerentes 

ao cargo (STF. 1ª Turma. RMS 28497/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o 

acórdão Min. Carmen Lúcia, julgado em 20/5/2014. Info 747). Ademais, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 337 de 994



Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que preenche a 

exigência para acumulação aquele cargo para cujo exercício sejam 

exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não 

necessariamente de nível superior. Nessa esteira, o cargo de “Técnico de 

Desenvolvimento Infantil”, também denominado de “Educador de 

Desenvolvimento Infantil”, que, a meu ver, é a nomenclatura mais 

apropriada porque evita equívocos, mantém, na essência, as mesmas 

características do primitivo cargo de “Monitor de Creche”, acerca do qual 

nunca foi permitida a acumulação com o cargo de professor, por não se 

equiparar ao cargo de professor, nem tampouco ser cargo técnico na 

acepção constitucional (Decisão Monocrática – precedente do STJ: 

Agravo em Recurso Especial nº 1.163.937 – SP 06/10/2017). Nesse 

sentido, mister transcrever o entendimento da jurisprudência do Venerável 

Sodalício: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. 

PROFESSOR E MONITOR EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a 

acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou 

científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra "b", da Constituição Federal. 

2. As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza 

eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. 

Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem 

nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é 

vedada sua acumulação com o cargo de professor. 3. Recurso ordinário 

improvido”. (RMS 22.835/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2008, DJe 19/05/2008). Esse 

entendimento jurisprudencial coaduna-se com a clássica doutrina de Hely 

Lopes Meirelles, o qual entende que cargo técnico é o que “exige 

conhecimentos profissionais especializados para seu desempenho, dada 

a natureza científica ou artística das funções que encerra” (in Direito 

administrativo brasileiro, 29ª ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 398). No 

caso em tela, o Edital nº 002/PMC/SME/2019, que regeu o concurso, prevê 

como atribuições do cargo de TDI aquelas “inerentes à gestão das 

creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. 

Responsável pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas 

contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene 

pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das 

crianças, na perspectiva do cuidar e do educar”. Verifica-se acima que as 

atribuições do cargo de TDI são de inegável relevância, mas de natureza 

eminentemente burocrática (“gestão das creches”), relacionadas ao apoio 

à atividade pedagógica, e não exigem, pelo que se vê do teor do Edital, 

conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual, conforme 

o texto constitucional, é vedada sua acumulação com o cargo de 

Professor. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in 

mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifiquem-se 

pessoalmente as autoridades coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade intime-as do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me 

os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036667-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RALED ABDO AMIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão proferida nos autos 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora da referida 

decisão ID 30377200, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar a diligência do Sr. oficial de Justiça no valor de R$-32,80 (trinta e 

dois reais e oitenta centavos), para citação do Detran, através de guia 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1022202-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO (EXECUTADO)

RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

AMERICEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANDRE VINHAS CATAO OAB - SP244865-O (ADVOGADO(A))

RONALDO REDENSCHI OAB - SP283985-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que impulsiono o feito para intimar a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comparecer nesta Secretaria, a fim de assinar 

Termo de Bem oferecido em garantia,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008307-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR CESAR DAVOGLIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão proferida nos autos 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora da referida 

decisão ID 30415117 , bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar a diligência do Sr. oficial de Justiça no valor de R$--32,80 (trtinta 

e dois reais e oitenta centavos ), para citação do DETRAN, através de guia 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051806-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN REIS DE OLEGARIO OAB - MT15266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1051806-87.2019.8.11.0041 PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JOSUE 

DAS CHAGAS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros Vistos 

etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Obrigação de Fazer e Pedido Liminar Inaudita Altera Pars ajuizada por 

Josué das Chagas em face do Estado de Mato Grosso e Outro, que veio 

redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. Para 

apreciação do pleito tutelar, necessário se faz que a requerente acoste 

aos autos as Certidões de Dívida Ativa informadas no Extrato de 

lançamentos de IPVA, indexado no id nº 25960641. 3. Nos termos do 

artigo 98 e seguintes do NCPC, para que as partes sejam beneficiadas 

com a Assistência Judiciária, é necessário que se acoste nos autos, além 

da declaração de que não tem condições de pagar as custas processuais 

sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família, a prova de seu 

rendimento mensal. No entanto, não foram satisfeitas as condições 

impostas pela legislação vigente, bem como não houve o pagamento das 

custas judiciais. 4. Deste modo, nos termos do artigo 321, concedo a parte 

requerente o prazo de 30 (trinta) dias para que pague as custas 
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processuais ou comprove sua precária situação econômica, com cópia 

com cópia do holerite dos últimos três meses ou Declaração de Imposto de 

Renda do último ano, de forma a demonstrar que o pagamento das custas 

judiciais poderá comprometer seu sustento e de sua família, além de 

acostar ao feito as CDA’s em discussão, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único, do artigo 321). 5. Intime-se e cumpra-se. 6. 

Após, à conclusão. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007144-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1007144-04.2020.8.11.0041 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 

IMPETRANTE: BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP IMPETRADO: 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE e outros 

Vistos etc. 1. Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido Liminar 

movido por Atacado Central Comércio e Distribuição Ltda., em desfavor da 

Superintendência da Procuradoria Geral do Estado e Secretaria de Estado 

de Fazenda. 2. Analisando detidamente o mandamus, constato que a parte 

Impetrante informa como polo passivo da lide tão somente a 

“Superintendência da Procuradoria Geral do Estado e Secretaria de Estado 

de Fazenda”, deixando, contudo, de identificar a autoridade coatora, 

descumprindo o disposto no art. 6º, da Lei 12.016/2009. Nesse sentido, 

ensina Hely Lopes Meirelles em sua obra in Mandado de Segurança, 18ª 

edição, Malheiros editores, págs. 31 e 54/55: “Ato de autoridade é toda 

manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no 

desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las Por autoridade 

coatora entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro 

da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal. (...) 

Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática 

do ato impugnado (...)”. 3. Destarte, considerando o exposto, determino, 

venha a parte impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

corretamente o polo passivo da presente ação sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, CPC/2015). 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027498-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1027498-84.2019.8.11.0041 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) 

EMBARGANTE: CLARO S.A. EMBARGADO: ESTADO DO MATO GROSSO 

Vistos etc... 1 – O pleito sob ID 29732815 se refere ao feito de Execução 

Fiscal sob nº 1013123-78.2019. Considerando que cada tipo de ação tem 

um fluxo diferenciado no PJe; considerando, também, que o feito executivo 

em questão sequer recebeu despacho inicial; considerando, ainda, que o 

credor deve se manifestar sobre a alegada quitação do débito e pedido de 

extinção daqueles autos, necessário que a parte embargante promova a 

juntada dos comprovantes de pagamento no feito executivo mencionado 

acima. Assim sendo, intime-se a parte embargante para as providências 

necessárias, no prazo de 10(dez) dias. 2 – Intime-se a parte embargante 

para que, no mesmo prazo, manifeste seu interesse no prosseguimento 

deste feito. 3 - Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, data 

registrada no sistema. ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001427-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI TRANSPORTES LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001427-68.2019.8.11.0001 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

Requerente : CARAMORI TRANSPORTES LTDA - ME Requerido : ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc... 1 – Postula a parte autora(ID 29948744) 

que o Juízo promova a baixa no protesto da CDA sob nº 2017481843, 

diante da alegação de inércia da parte requerida, entretanto, não 

comprovou nos autos que o protesto encontra-se em vigor. Assim sendo, 

intime-se a parte autora para que comprove nos autos, no prazo de 

10(dez) dias, que o protesto da CDA em comento encontra-se ativo. 2 – 

Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação(ID 

29756409), no prazo assinalado acima. 3 - Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. ADAIR JULIETA DA SILVA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026379-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPERCARD BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1026379-88.2019.8.11.0041 EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AUTOR(A): 

HIPERCARD BANCO MULTIPLO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc... Trata-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal promovida por 

HIPERCARD BANCO MULTIPLO, sendo que antes mesmo do recebimento 

da exordial a parte embargante postula a extinção do feito, com fulcro no 

art. 485, VIII, do CPC. Ante os termos do pedido expresso da parte autora, 

nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a 

desistência da ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, 

consequentemente declaro extinto o processo sem resolução de mérito. 

Custas processuais quitadas previamente. Sem condenação em verba 

honorária ante a inexistência do contraditório. Homologo a desistência do 

prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. Cuiabá, 

data registrada do sistema. ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003890-26.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA REGINA MOREIRADA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003890-26.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: TÂNIA REGINA MOREIRA DA SILVA CPF Nº não 

informado - CONTRIBUINTE 19900. CDA Nº 3318/2005 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº .01.4.34.024.0095.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.137,17- 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 
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na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTÊNCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 

26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0029981-32.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANISE DE MOURA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0029981-32.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/12/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: EVANISE DE MOURA ARAUJO CPF Nº 

429.361.441-91 - CONTRIBUINTE 101050. CDA's Nºs 200/117888, 

2001/39906, 2002/111604 e 2003/196555. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.3.13.030.0290.001. VALOR DA CAUSA: R$ 650,36- DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, 

inexistindo NOS AUTOS FÍSICOS intimação pessoal da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente da referida sentença oportunamente, muito menos 

sua publicação no DJe, conforme se lê do Sistema Apolo do Fórum de 

Cuiabá. Entretanto em consulta realizada por este Juízo no SISTEMA 

APOLO, verificou-se que os autos físicos foram enviados mediante 

CARGA À PROCURADORIA FISCAL do Município Exequente, que NADA 

MANIFESTOU, evidenciando-se a existência da presunção legis ferenda 

de FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, a teor dos Arts. 507 e 508 c/c 

Arts. 924 e 925 do CPC. Dessa forma, em respeito à coisa julgada, 

PUBLIQUE imediatamente a referida sentença e em seguida CERTIFIQUE 

nestes autos sobre a sua publicação no DJe, indicando número, data e 

pagina, bem como sobre o seu TRÂNSITO EM JULGADO. Após, inexistindo 

qualquer nulidade, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE este feito. PUBLIQUE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

Fcoa MF -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 
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jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 507. É vedado à parte 

discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se 

operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, 

considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas 

que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... IV - o exequente renunciar 

ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente. Art. 925. A extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença. - PROVIMENTO N. 

18/2019-CM, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019. Disponibilizado - 10/9/2019 

Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10574 Página 3 de 161 Antecipa 

parcialmente o encerramento do regime de exceção na Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 

05/2019-CM, de 09 de abril de 2019 e alterado pelos Provimentos n. 07 e 

11/2019-CM. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, e em observância à decisão prolatada nos autos do Regime 

de Exceção n. 01/2019 (CIA n. 0009930-98.2019.8.11.0000), RESOLVE, 

“ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º. Antecipar 

parcialmente o encerramento do regime de exceção na Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 

05/2019-CM, de 09 de abril de 2019, e alterado pelos Provimentos n. 07 e 

11/2019-CM, nos termos deste Provimento. Art. 2º . Fica antecipado para o 

dia 30 de agosto de 2019, o encerramento do regime de exceção na Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, exclusivamente 

nos executivos fiscais municipais da referida unidade judiciária. Art. 3º. 

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 30 de agosto de 2019. Cuiabá, 09 de setembro de 2019. 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (documento 

assinado digitalmente)... PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0017278-25.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0017278-25.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/05/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SERGIO ADIB HAGE CPF Nº 021.808.631-87 - 

CONTRIBUINTE 52382. CDA's Nºs 0144101/08, 0286498/09 e 0429701/10 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.22.025.0170.001. VALOR DA CAUSA: R$ 

22.456,53- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, 

inexistindo nos autos, bem como no Sistema Apolo do Fórum da Capital, 

informações quanto à intimação pessoal do Município Exequente. A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Assim, DETERMINO o cumprimento da 

referida sentença, DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente destes autos 

eletrônicos à Procuradoria Fiscal do Município Exequente, para 

conhecimento da sentença extintiva proferida nestes autos físicos 

digitalizados. Decorrido o prazo recursal de TRINTA DIAS, nos termos do 

Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo interposição de recurso, 
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CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para 

decisão. INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, CERTIFIQUE o Sr. 

Gestor sobre o trânsito em julgado da referida sentença, DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO 

DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf 

-CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005944-86.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005944-86.2014.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2014 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IUNI EDUCACIONAL S/A. CNPJ Nº 

33.005.265/0001-31 - CONTRIBUINTE 1281. CDA Nº 2014 I 0955963. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 41005. VALOR DA CAUSA: R$ 403.044,42- 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo 

nos autos, bem como no Sistema Apolo do Fórum da Capital, informações 

quanto à intimação pessoal do Município Exequente. A competência deste 

Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida 

pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, 

foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela 

qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão 

nesta data. Assim, DETERMINO o cumprimento da referida sentença, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente destes autos eletrônicos à 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente, para conhecimento da 

sentença extintiva proferida nestes autos físicos digitalizados. Decorrido o 

prazo recursal de TRINTA DIAS, nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 

5º do CPC, havendo interposição de recurso, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão. 

INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre 

o trânsito em julgado da referida sentença, DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 

e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 
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prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040684-46.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR DA SILVA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040684-46.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/12/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADAIR DA SILVA ROCHA CPF Nº 112.353.221-49 - 

CONTRIBUINTE 371861. CDA Nº 15242 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.34.011.0346.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.245,24- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem 

como no Sistema Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à 

intimação pessoal do Município Exequente. A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Assim, DETERMINO o cumprimento da referida sentença, DÊ-SE 

VISTAS (PJe) imediatamente destes autos eletrônicos à Procuradoria 

Fiscal do Município Exequente, para conhecimento da sentença extintiva 

proferida nestes autos físicos digitalizados. Decorrido o prazo recursal de 

TRINTA DIAS, nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo 

interposição de recurso, CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para decisão. INEXISTINDO, porém, recurso de 

Apelação, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o trânsito em julgado da referida 

sentença, DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe, 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos. PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data 

registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa mf -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar 

o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 343 de 994



eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001766-12.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO DE FRANCESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001766-12.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO ROBERTO DE FRANCESCO CPF Nº 

507.151.008-15 - CONTRIBUINTE 39394. CDA's Nºs 99/7157, 00/87476, 

01/14421, 01/18881 e 03/163496 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.14.062.0447.001. VALOR DA CAUSA: R$ 1.743,19- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem 

como no Sistema Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à 

intimação pessoal do Município Exequente. A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Assim, DETERMINO o cumprimento da referida sentença, DÊ-SE 

VISTAS (PJe) imediatamente destes autos eletrônicos à Procuradoria 

Fiscal do Município Exequente, para conhecimento da sentença extintiva 

proferida nestes autos físicos digitalizados. Decorrido o prazo recursal de 

TRINTA DIAS, nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo 

interposição de recurso, CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para decisão. INEXISTINDO, porém, recurso de 

Apelação, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o trânsito em julgado da referida 

sentença, DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe, 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos. PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data 

registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa mf -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar 

o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 
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Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005183-70.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005183-70.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO CPF Nº não 

informado - CONTRIBUINTE 50393 CDA's Nºs 1999/138367, 1999/38368, 

2000/97215, 2000/97216, 2001/24045, 2001/24046, 2002/90241, 

2002/90240, 2003/17441 e 2003/171442. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.41.017.0701.004. VALOR DA CAUSA: R$ 571,26 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem como no Sistema 

Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à intimação pessoal do 

Município Exequente. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 

desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 

03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo 

Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, 

distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Assim, 

DETERMINO o cumprimento da referida sentença, DÊ-SE VISTAS (PJe) 

imediatamente destes autos eletrônicos à Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente, para conhecimento da sentença extintiva proferida nestes 

autos físicos digitalizados. Decorrido o prazo recursal de TRINTA DIAS, 

nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo interposição 

de recurso, CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os autos À 

CONCLUSÃO para decisão. INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, 

CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o trânsito em julgado da referida sentença, 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO 

DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf 

-CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 
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sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001601-24.1989.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEVY VANIA BARBOSA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001601-24.1989.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/1989 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: NEVY VANIA BARBOSA MARTINS CPF Nº não 

informado - CDA Nº 046231 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.43.006..0093.001. VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em seguida tendo a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima 

facie inexistindo qualquer razão processual que impeça o arquivamento 

imediato do feito. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta 

Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, 

que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data Assim, DETERMINO o 

cumprimento imediato da referida sentença, CERTIFIQUE o Sr. Gestor 

sobre o seu trânsito em julgado, DÊEM-SE BAIXA na Distribuição e no 

Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE definitivamente estes autos eletrônicos. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 

26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 
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processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011674-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBAFUJI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011674-51.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:34:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBAFUJI CPF Nº 

056.020.957-64 - CONTRIBUINTE 734787270. CDA's Nºs 2016 / 1373315; 

2017 / 1569658; 2018 / 1643130 e 2019 / 1782427. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.25.050.0056.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.872,54- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 
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correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 
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instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011605-19.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 14:59:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: FRANCISCA CHAGAS LEITE CPF Nº 

963.958.001-59 - CONTRIBUINTE 734827487. CDA's Nºs 2016 / 1327477; 

2017 / 1458588; 2018 / 1631067 e 2019 / 1817834. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.42.018.0115.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.302,39- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 
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ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 
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prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011673-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO ANTUNES DA COSTA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011673-66.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:33:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ABILIO ANTUNES DA COSTA FILHO CPF Nº 

063.834.161-20 - CONTRIBUINTE 72382. CDA's Nºs 2016 / 1366596; 2017 

/ 1533676; 2018 / 1674208 e 2019 / 1810224. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.34.035.0050.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.908,66- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 
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correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 
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instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011583-58.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 14:26:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDMUNDO DA SILVA PEREIRA CPF Nº 

001.941.151-00 - CONTRIBUINTE 273487. CDA's Nºs 2016 / 1297797; 

2017 / 1544090; 2018 / 1625088 e 2019 / 1919197. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.11.016.0327.002. VALOR DA CAUSA: R$ 2.786,25- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 354 de 994



ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 
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prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011589-65.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 14:41:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GERALDO LUCIO TARDIN CPF Nº 181.379.891-53 - 

CONTRIBUINTE 380267. CDA's Nºs 2016 / 1307265; 2017 / 1557798 e 

2019 / 1827650. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.24.036.0371.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.528,96- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 
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correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 
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instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011585-28.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 14:29:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ELISANGELA MATOS DE JESUS CPF Nº 

537.385.351-87 - CONTRIBUINTE 734884125. CDA's Nºs 2016 / 1352885; 

2017 / 1514431; 2018 / 1646000 e 2019 / 1911165. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.23.053.0634.049. VALOR DA CAUSA: R$ 2.761,15- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 
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ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 360 de 994



autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 361 de 994



prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011678-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERMIANO DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011678-88.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:36:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FERMIANO DIAS DA SILVA CPF Nº 156.781.641-04 

- CONTRIBUINTE 348723. CDA's Nºs 2016 / 1293116; 2017 / 1464003; 

2018 / 1696580 e 2019 / 1831819. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.45.043.0068.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.903,86- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 
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correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 
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instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011592-20.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 14:44:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EVERALDO CEBALHO CPF Nº 045.968.971-15 - 

CONTRIBUINTE 15069. CDA's Nºs 2016 / 1300395 2017 / 1541372 2018 / 

1625802 2019 / 1808356 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.35.061.0274.001. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.784,34- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 
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próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 366 de 994



prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011600-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROBERTO DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011600-94.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 14:56:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FABIO ROBERTO DE AMORIM CPF Nº 

688.607.061-49 - CONTRIBUINTE 734870923. CDA's Nºs 2016 / 1318367; 

2017 / 1520145; 2018 / 1721433 e 2019 / 1908335. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.32.047.0559.282. VALOR DA CAUSA: R$ 2.792,20 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 
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correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 
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instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011675-36.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:34:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADALBERTO CORREA CPF Nº 021.825.131-91 - 

CONTRIBUINTE 341156. CDA's Nºs 2016 / 1305057; 2017 / 1540849; 2018 

/ 1617634 e 2019 / 1838172. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.25.013.0020.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.637,12- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 369 de 994



ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 
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prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011683-13.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:37:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVO DA COSTA OLIVEIRA CPF Nº 523.271.081-87 - 

CONTRIBUINTE 72782. CDA's Nºs 2016 / 1365918; 2017 / 1481928; 2018 / 

1725031 e 2019 / 1883869. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.35.004.0276.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.842,99- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 
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correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 
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instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011682-28.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:37:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA CPF Nº 

961.638.521-68 - CONTRIBUINTE 734928123. CDA's Nºs 2016 / 1358159; 

2018 / 1689271 e 2019 / 1900925. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.2.24.105.0324.018. VALOR DA CAUSA: R$ 2.118,64- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 
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ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 
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prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011684-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINOR SABO FRANCA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011684-95.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:38:24 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALINOR SABO FRANCA NETO CPF Nº 

008.114.941-79 - CONTRIBUINTE 735022228. CDA's Nºs 2016 / 1281808; 

2017 / 1536513; 2018 / 1699400 e 2019 / 1820419. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.31.025.0072.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.988,29- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 
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correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 
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instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011714-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIR DO NASCIMENTO JUSTINO (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011714-33.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:51:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELIR DO NASCIMENTO JUSTINO CPF Nº 

207.221.091-72 - CONTRIBUINTE 734797179. CDA's Nºs 2016 / 1329005; 

2017 / 1467435; 2018 / 1654101 e 2019 / 1810326. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.35.019.0100.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.900,32- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 
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ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 
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prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011715-18.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:51:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ELIZABETH DE SOUZA LOPES CPF Nº 

991.698.781-53 - CONTRIBUINTE 734875211. CDA's Nºs 2016 / 1367360; 

2017 / 1475718; 2018 / 1614050 e 2019 / 1828925. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.44.068.0470.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.261,92- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 
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correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 
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instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:38:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO ALVES DE SOUZA CPF Nº 867.698.121-34 - 

CONTRIBUINTE 734773654. CDA's Nºs 2016 / 1300573; 2018 / 1593799 e 

2019 / 1829840. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 05.8.41.030.0122.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.330,05- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 
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próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 
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prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011722-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE DOS SANTOS VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011722-10.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:02:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: IRENE DOS SANTOS VIANA CPF Nº 551.690.821-34 

- CONTRIBUINTE 735076059. CDA's Nºs 2016 / 1329643; 2017 / 1460093; 

2018 / 1697918 e 2019 / 1783740. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.15.061.0261.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.047,18- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 
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correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 
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instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011725-62.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:03:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVO DA COSTA OLIVEIRA CPF Nº 523.271.081-87 - 

CONTRIBUINTE 72782. CDA's Nºs 2016 / 1298481; 2017 / 1489993; 2018 / 

1717120 e 2019 / 1879408. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.35.012.0180.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.017,21- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 
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ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 
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prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011686-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYRIO FRANCISCO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011686-65.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:39:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALYRIO FRANCISCO DA COSTA CPF Nº 

021.685.021-53 - CONTRIBUINTE 28403. CDA's Nºs 2016 / 1256531; 2017 

/ 1482446; 2018 / 1679837 e 2019 / 1847053. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.22.004.0149.002. VALOR DA CAUSA: R$ 2.896,90- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 
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correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 
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instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011729-02.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:07:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVO DA COSTA OLIVEIRA CPF Nº 523.271.081-87 - 

CONTRIBUINTE 72782. CDA's Nºs 2016 / 1322024; 2017 / 1481943; 2018 / 

1601283 e 2019 / 1883952. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.35.012.0132.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.014,83- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 
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ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 
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prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011720-40.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:57:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVO DA COSTA OLIVEIRA CPF Nº 523.271.081-87 - 

CONTRIBUINTE 72782. CDA's Nºs 2016 / 1379554; 2017 / 1473710; 2018 / 

1683920 e 2019 / 1883957. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.35.012.0132.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.903,49- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 
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correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 
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instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011734-24.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:11:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO JOSE DE OLIVEIRA CPF Nº 161.778.511-34 - 

CONTRIBUINTE 734884975. CDA's Nºs 2016 / 1277280; 2017 / 1551719; 

2018 / 1675666 e 2019 / 1896684. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.11.017.0499.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.399,21- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 
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ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 
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prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.31.035.0360.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 

3.655,64- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 
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valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011728-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DA COSTA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011728-17.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:04:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVO DA COSTA OLIVEIRA CPF Nº 523.271.081-87 - 

CONTRIBUINTE 72782. CDA's Nºs 2016 / 1318143; 2017 / 1553214; 2018 / 

1642299 e 2019 / 1883951. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.35.012.0024.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.014,83- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 404 de 994



inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011738-61.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:13:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVO DA COSTA OLIVEIRA CPF Nº 523.271.081-87 - 

CONTRIBUINTE 72782. CDA's Nºs 2016 / 1342670; 2017 / 1553215; 2018 / 

1632159 e 2019 / 1883959. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.35.012.0192.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.005,69- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:03:05 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO BOSCO DE MORAES CPF Nº 006.700.491-15 

- CONTRIBUINTE 54174 CDA's Nºs 2016 / 1316082; 2017 / 1572776; 2018 / 

1728212 e 2019 / 1807692. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.33.039.0170.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.911,58- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 
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inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011726-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE MAGALI DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011726-47.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:03:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: GISELE MAGALI DA ROSA CPF Nº 955.684.331-00 

- CONTRIBUINTE 344862. CDA's Nºs 2016 / 1286290; 2017 / 1483028; 

2018 / 1728280 e 2019 / 1861010. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.11.014.0240.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.798,90- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011676-21.2020.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011676-21.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:35:10 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ADELAIDE ALVES DA SILVA CPF Nº 

177.352.381-34 - CONTRIBUINTE 335849. CDA's Nºs 2016 / 1352315; 

2017 / 1550562 e 2019 / 1836415. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.35.034.0310.001. VALOR DA CAUSA: R$ 1.960,71- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 
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inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011677-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011677-06.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:35:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADEMAR FERREIRA CPF Nº 176.394.841-20 - 

CONTRIBUINTE 31707. CDA's Nºs 2016 / 1298891; 2017 / 1532902; 2018 / 

1725251 e 2019 / 1793631. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.25.002.0235.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.899,37- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011742-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SILVA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011742-98.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:14:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE SILVA BARBOSA CPF Nº 391.305.761-72 - 

CONTRIBUINTE 265894. CDA's Nºs 2016 / 1273224; 2017 / 1481016; 2018 

/ 1629267 e 2019 / 1825355. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.4.11.006.0007.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.567,48- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 
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inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011739-46.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:13:24 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVO DA COSTA OLIVEIRA CPF Nº 523.271.081-87 - 

CONTRIBUINTE 72782. CDA's Nºs 2016 / 1286172; 2017 / 1545744; 2018 / 

1632160 e 2019 / 1883960. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.35.012.0281.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.021,03- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011736-91.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:12:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVO DA COSTA OLIVEIRA CPF Nº 523.271.081-87 - 

CONTRIBUINTE 72782. CDA's Nºs 2016 / 1256697; 2017 / 1481944; 2018 / 

1674105 e 2019 / 1883954. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.35.012.0060.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.014,83- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 424 de 994



inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011745-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO FLAVIO DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011745-53.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:19:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUCIO FLAVIO DO CARMO CPF Nº 267.891.751-72 

- CONTRIBUINTE 734755293. CDA's Nºs 2016 / 1328276; 2017 / 1554766 e 

2018 / 1697086. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.1.22.018.0010.001 . VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.622,05- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 427 de 994



13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011823-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVA DA SILVA TENORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011823-47.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:30:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: IVA DA SILVA TENORIO CPF Nº 142.731.441-15 - 

CONTRIBUINTE 734912854. CDA's Nºs 2016 / 1301195 2017 / 1483499 

2018 / 1650261 2019 / 1809355 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.43.036.0140.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.281,87- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 
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inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 
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valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011810-48.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:29:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LINEUZA LEITE MOREIRA CPF Nº 705.020.991-00 - 

CONTRIBUINTE 734862173. CDA's Nºs 2016 / 1344519; 2018 / 1646933 e 

2019 / 1900957. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 02.2.24.105.0324.092. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.160,59- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 
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JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011741-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ALVES DAMASCENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011741-16.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:14:23 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JORGE ALVES DAMASCENO CPF Nº 

860.672.731-87 - CONTRIBUINTE 49540. CDA's Nºs 2016 / 1286262; 2017 

/ 1510246; 2018 / 1596573 e 2019 / 1795043. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.31.023.0151.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.631,09 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 438 de 994



penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011730-84.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:08:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GLAUBER LARA DIAS CPF Nº 536.310.131-91 - 

CONTRIBUINTE 341363. CDA's Nºs 2016 / 1379452; 2017 / 1494096; 2018 

/ 1690717 e 2019 / 1917416. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.14.011.0314.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.208,55- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 
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inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011838-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VALENTIM ROSADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011838-16.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:31:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCIO VALENTIM ROSADA CPF Nº 

641.743.799-04 - CONTRIBUINTE 734945595. CDA's Nºs 2016 / 1260332; 

2017 / 1524888; 2018 / 1655450 e 2019 / 1826759. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 06.9.33.002.0010.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.671,47- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011733-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DA COSTA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011733-39.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:10:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVO DA COSTA OLIVEIRA CPF Nº 523.271.081-87 - 

CONTRIBUINTE 72782. CDA's Nºs 2016 / 1372378; 2017 / 1504224; 2018 / 

1671203 e 2019 / 1883953. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.35.012.0048.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.014,83- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 
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inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011869-36.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:34:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA AMELIA SILVA DOS ANJOS CPF Nº 

078.328.001-78 - CONTRIBUINTE 75331. CDA's Nºs 2016 / 1297369; 2017 

/ 1554657; 2018 / 1655136 e 2019 / 1809410. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.43.037.0112.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.640,30- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011854-67.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:33:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA AYDEE DE ARRUDA BOTELHO CNPJ/CPF Nº 

021.860.711-34 - CONTRIBUINTE 1466. CDA's Nºs 2016 / 1362326; 2017 / 

1553996; 2018 / 1663009 e 2019 / 1837177. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.44.017.0006.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.095,03 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 
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inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011886-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FERREIRA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011886-72.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:36:18 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA APARECIDA FERREIRA FERNANDES CPF Nº 

559.412.651-15 - CONTRIBUINTE 735008565. CDA's Nºs 2016 / 1360706; 

2017 / 1474771; 2018 / 1637657 e 2019 / 1782297. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.25.037.0175.147. VALOR DA CAUSA: R$ 2.673,40- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011899-71.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:37:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARTUZALEM DE SOUZA CPF Nº 378.625.611-04 - 

CONTRIBUINTE 358906. CDA's Nºs 2016 / 1325484 2017 / 1499081 2018 / 

1680638 2019 / 1826158 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.4.14.046.0210.001. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.923,28- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 
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JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011694-42.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:43:51 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE GONCALVES DA SILVA CPF Nº 

065.072.711-87 - CONTRIBUINTE 306356. CDA's Nºs 2016 / 1362567; 

2017 / 1545073; 2018 / 1620437 e 2019 / 1876773. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.21.022.0692.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.858,97- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011696-12.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:44:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIEL GOMES LEITE CPF Nº 817.641.891-91 - 

CONTRIBUINTE 734955119 . CDA's Nºs 2016 / 1310704; 2017 / 1542339; 

2018 / 1719457 e 2019 / 1894697. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.43.027.0421.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.675,05- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 
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inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 460 de 994



todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011927-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE FERRAZ DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011927-39.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:39:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: NEIDE FERRAZ DE PAULA CPF Nº 177.813.021-68 - 

CONTRIBUINTE 111298. CDA's Nºs 2016 / 1364838; 2017 / 1482371; 2018 

/ 1706464 e 2019 / 1840638. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.44.009.0304.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 4.998,98- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Processo Número: 1011934-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA GASQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011934-31.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:40:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA GASQUES CPF Nº 

966.450.671-00 - CONTRIBUINTE 734961441. CDA's Nºs 2016 / 1284348; 

2017 / 1481904 e 2019 / 1911501. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.4.12.005.0060.023. VALOR DA CAUSA: R$ 2.041,14- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 464 de 994



inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011695-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANTONIO PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011695-27.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:44:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LEONARDO ANTONIO PIRES CPF Nº 

594.883.011-04 - CONTRIBUINTE 734842809. CDA's Nºs 2016 / 1335989; 

2017 / 1507087; 2018 / 1639702 e 2019 / 1789670. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.31.032.0811.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.292,85- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011688-35.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:41:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO MARIANO DA SILVA CPF Nº 022.904.561-87 

- CONTRIBUINTE 30611. CDA's Nºs 2016 / 1335706; 2017 / 1479531; 2018 

/ 1724954 e 2019 / 1792726. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.23.044.0091.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.136,89 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 
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inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011689-20.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:42:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOENIL DA SILVA PINHEIRO CPF Nº 570.397.201-91 

- CONTRIBUINTE 734844970. CDA's Nºs 2016 / 1333595; 2017 / 1498504; 

2018 / 1717561 e 2019 / 1861772. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.34.037.0026.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.879,41- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011698-79.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:45:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ADALINA GONCALVES DA SILVA CPF Nº 

002.943.971-08 - CONTRIBUINTE 734785505. CDA's Nºs 2016 / 1325880; 

2017 / 1532738; 2018 / 1641343 e 2019 / 1783763. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.21.013.0513.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.707,54- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 
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inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011920-47.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:39:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MILTON PEREIRA LEITE CPF Nº 531.357.171-00 - 

CONTRIBUINTE 33253. CDA's Nºs 2016 / 1297530; 2017 / 1576654; 2018 / 

1664326 e 2019 /  1789805 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.034.0149.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.647,22- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011693-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERICO BORGES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011693-57.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:43:14 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE ERICO BORGES GOMES CPF Nº 

080.011.541-49 - CONTRIBUINTE 328434. CDA's Nºs 2016 / 1297498; 

2017 / 1546431; 2018 / 1620146 e 2019 / 1884627. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.22.035.0654.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.610,94- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 
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inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011701-34.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:46:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BELQUIDES GOMES BARBOSA CPF Nº 

458.455.141-34 - CONTRIBUINTE 734780459. CDA's Nºs 2016 / 1264741; 

2017 / 1525238; 2018 / 1612122 e 2019 / 1891707. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.25.040.0304.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.028,48- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011815-70.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:29:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ODILEY KLEBER DA LUZ CPF Nº 622.114.471-04 - 

CONTRIBUINTE 362884. CDA's Nºs 2016 / 1305472; 2017 / 1484112; 2018 

/ 1673391 e 2019 / 1828139. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.35.015.0275.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.082,85- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 
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inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 485 de 994



todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011699-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GREGORIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011699-64.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:45:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA GREGORIA DA SILVA CPF Nº 

697.950.531-91 - CONTRIBUINTE 33428. CDA's Nºs 2016 / 1310380; 2017 

/ 1496871; 2018 / 1631454 e 2019 / 1833898. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.043.0078.001. VALOR DA CAUSA: R$ 15.923,47 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA NUNES DE SIQUEIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011831-24.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:30:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MADALENA NUNES DE SIQUEIRA LEITE CPF Nº 

063.725.111-34 - CONTRIBUINTE 13167. CDA's Nºs 2016 / 1280705; 2017 

/ 1572192; 2018 / 1701954 e 2019 / 1827697. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.14.011.0155.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.902,95- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 
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inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011579-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DURCILEI APARECIDA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011579-21.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 14:21:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADa: DURCILEI APARECIDA FERREIRA CPF Nº 

970.279.101-44 - CONTRIBUINTE 734917247. CDA's Nºs 2016 / 1343899; 

2017 / 1551571; 2018 / 1704233 e 2019 / 1842690. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.33.038.0330.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.796,22- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: WILSON MIGUEL ALVES DA SILVA CPF Nº 

142.152.411-20 - CONTRIBUINTE 83714. CDA's Nºs 2016 / 1306000; 2017 

/ 1468999; 2018 / 1684661 e 2019 / 1843226. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.33.026.0270.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.906,95- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 
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inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011709-11.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:50:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO BENTO ZANTEDESCHI GOULART CPF Nº 

395.168.811-49 - CONTRIBUINTE 343540. CDA's Nºs 2016 / 1370117; 

2017 / 1572880; 2018 / 1673485 e 2019 / 1835374. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 06.9.32.019.0108.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.183,44- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011708-26.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:49:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANAIR EGIDIA DE GODOY CPF Nº 138.930.171-00 - 

CONTRIBUINTE 95233. CDA's Nºs 2016 / 1350936; 2017 / 1563393; 2018 / 

1596324 e 2019 / 1796496. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.42.051.0907.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.783,53- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 
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inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011707-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CANDIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011707-41.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:49:24 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALEXANDRE CANDIDO CPF Nº 594.612.251-72 - 

CONTRIBUINTE 734967092. CDA's Nºs 2016 / 1347544; 2017 / 1535220; 

2018 / 1592360 e 2019 / 1922991. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.32.041.0176.048. VALOR DA CAUSA: R$ 3.907,37- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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3.269,63- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 
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petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011711-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS E REPRESENTACOES COMERCIAIS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011711-78.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:50:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS E 

REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP CPF Nº 36.913.879/0001-00 - 

CONTRIBUINTE 313579. CDA's Nºs 2016 / 1297860; 2017 / 1466865; 2018 

/ 1625663 e 2019 / 1796282. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.43.015.0538.004. VALOR DA CAUSA: R$ 17.696,72- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 
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implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 
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seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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01.4.23.024.0180.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.675,36- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 
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DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 
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União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 
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soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011700-49.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:46:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARILYN FERREIRA DA COSTA SILVA CPF Nº 

205.807.381-91 - CONTRIBUINTE 734824721. CDA's Nºs 2016 / 1262477; 

2017 / 1575156; 2018 / 1601323 e 2019 / 1802619. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.11.006.0535.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.314,04- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 
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implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 
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seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011712-63.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:50:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLAUDINEI GONCALVES TATEIRA CPF Nº 

836.634.101-10 - CONTRIBUINTE 390211. CDA's Nºs 2016 / 1268825; 

2017 / 1569649; 2018 / 1674369 e 2019 / 1782304. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.25.037.0175.164. VALOR DA CAUSA: R$ 2.673,40- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 
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DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 
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União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 
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soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012391-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012391-63.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 11:24:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CNPJ 

Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860. CDA's Nºs 2016 / 

1308617; 2017 / 1531527; 2018 / 1683796 e 2019 / 1861507. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.25.053.0108.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.137,45- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 
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ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 518 de 994



seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011704-86.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:48:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EXATA TERCERIZACAO E PRESTADORA DE 

SERVICOS LTDA - ME CNPJ Nº 11.258.201/0001-00 - CONTRIBUINTE 

734832279. CDA's Nºs 2020 / 1927898; 2020 / 1927899; 2020 / 1927900; 

2020 / 1927901; 2020 / 1927902; 2020 / 1927903; 2020 / 1927904; 2020 / 

1927905; 2020 /1927906; 2020 / 1927907; 2020 / 1927908 e 2020 / 

1927909. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 103532 - ISSQN. VALOR DA CAUSA: 

R$ 27.192,67- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 
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imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012393-33.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 11:28:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CNPJ 

Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860. CDA's Nºs 2016 / 

1335127; 2017 / 1529134; 2018 / 1717568 e 2019 / 1861840. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.25.065.0355.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.137,45 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 
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Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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MUNICIPAL Nº 01.8.25.065.0255.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.137,45- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 
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imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012496-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMAR DANTAS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012496-40.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:34:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELISMAR DANTAS VIEIRA CPF Nº 283.998.111-49 - 

CONTRIBUINTE 185934. CDA's Nºs 2016 / 1279891; 2017 / 1549673; 2018 

/ 1660260 e 2019 / 1820951. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.22.012.0125.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.994,84- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 
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ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012402-92.2020.8.11.0041
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MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012402-92.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 11:45:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CNPJ 

Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860. CDA's Nºs 2016 / 

1311553; 2017 / 1529131; 2018 / 1677941 e 2019 / 1861825. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.25.065.0073.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.137,45- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 
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imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012499-92.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:35:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: QUITERIA ALVES LUCENA CPF Nº 784.910.531-15 - 

CONTRIBUINTE 370860. CDA's Nºs 2016 / 1317072; 2017 / 1472645; 2018 

/ 1641385 e 2019 / 1778341. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.45.008.0343.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.587,83- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 
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ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011710-93.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 16:50:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO MARCELINO DE OLIVEIRA CPF Nº 

780.248.038-87 - CONTRIBUINTE 362396. CDA's Nºs 2016 / 1334750; 

2017 / 1498750; 2018 / 1596262 e 2019 / 1796852. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.44.024.0271.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.792,07- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 
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ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 536 de 994



prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012389-93.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 11:22:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CNPJ 

Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860. CDA's Nºs 2016 / 

1282900; 2017 / 1572017; 2018 / 1690007 e 2019 / 1861837. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.25.065.0283.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.137,45- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 
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Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012497-25.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:34:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DIRCE GOMES DA GUIA CPF Nº 442.161.901-97 - 

CONTRIBUINTE 734760139. CDA's Nºs 2016 / 1285100; 2017 / 1536316; 

2018 / 1729207 e 2019 / 1791480. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.41.038.0784.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.616,61- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 
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ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 541 de 994



prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012398-55.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 11:37:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

CNPJ/CPF Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860. CDA's Nºs 

2016 / 1336189; 2017 / 1465403; 2018 / 1682136 e 2019 / 1861826. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.25.065.0087.001. VALOR DA CAUSA: R$ 

3.137,45- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 
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Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012500-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE SOTOCORNO CAROSSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012500-77.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:35:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ELIZETE SOTOCORNO CAROSSA CPF Nº 

035.278.109-27 - CONTRIBUINTE 734898134. CDA's Nºs 2016 / 1377607; 

2017 / 1452212; 2018 / 1724523 e 2019 / 1818297. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.2.12.024.0294.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.928,45 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 
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ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012503-32.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:36:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROSALIA MARIA DA SILVA CPF Nº 299.010.491-72 

- CONTRIBUINTE 359162. CDA's Nºs 2016 / 1297130; 2017 / 1497558; 

2018 / 1698199 e 2019 / 1778954. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.14.001.0437.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.736,64- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 
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ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012502-47.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:35:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ROSA MARIA MONTE DA CRUZ CPF Nº 

230.039.441-34 - CONTRIBUINTE 735187527. CDA's Nºs 2016 / 1379314; 

2017 / 1552639; 2018 / 1622047 e 2019 / 1821537. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.32.030.0350.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.706,44- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 549 de 994



ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012507-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABET ELISA DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012507-69.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:37:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ELISABET ELISA DE SIQUEIRA CPF Nº 

535.995.949-53 - CONTRIBUINTE 735017423. CDA's Nºs 2017 / 1474814; 

2018 / 1653708 e 2019 / 1782559. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.25.036.0174.047. VALOR DA CAUSA: R$ 2.214,17- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 
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ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012509-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA DA CRUZ BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012509-39.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:38:18 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: VERA DA CRUZ BARROS CPF Nº 571.418.781-49 - 

CONTRIBUINTE 734919592. CDA's Nºs 2016 / 1275121; 2017 / 1557808; 

2018 / 1619879 e 2019 / 1827723. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.15.019.0254.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.073,39- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 
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ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012504-17.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:36:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS 

LTDA CNPJ Nº 14.921.902/0001-75 - CONTRIBUINTE 55252. CDA's Nºs 

2016 / 1349494; 2017 / 1452605 e 2019 / 1799309. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.14.064.0618.006. VALOR DA CAUSA: R$ 1.452,93- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 
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ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012513-76.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:39:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADILSON LUIZ DA SILVA CPF Nº 513.464.781-04 - 

CONTRIBUINTE 734808805. CDA's Nºs 2016 / 1318801; 2017 / 1462824 e 

2019 / 1817530. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.1.33.040.0190.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.515,92- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 
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ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012508-54.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:37:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ABINAEL HENRIQUE DE ARRUDA CPF Nº 

155.817.801-53 - CONTRIBUINTE 50735. CDA's Nºs 2016 / 1322547; 2017 

/ 1501171 e 2018 / 1657327. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.12.001.0010.002. VALOR DA CAUSA: R$ 2.579,56 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 
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ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012510-24.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:38:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GILMAR DA SILVA DIAS CPF Nº 452.152.191-68 - 

CONTRIBUINTE 267346 . CDA's Nºs 2016 / 1320300; 2017 / 1508734; 2018 

/ 1629851 e 2019 / 1788139. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.43.067.0115.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.067,61 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 
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ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012512-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IACI DA SILVA RAMOS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012512-91.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:39:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: IACI DA SILVA RAMOS LIMA CPF Nº 

041.321.651-91 - CONTRIBUINTE 734862952. CDA's Nºs 2016 / 1329487; 

2017 / 1480295; 2018 / 1691387 e 2019 / 1833803. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.22.010.0047.004. VALOR DA CAUSA: R$ 3.066,34- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 
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ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012514-61.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:39:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CNPJ 

Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860. CDA's Nºs 2016 / 

1366057; 2017 / 1498473; 2018 / 1683797 e 2019 / 1861515. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.25.054.0066.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.137,45- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 
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imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012515-46.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:39:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CNPJ 

Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860. CDA's Nºs 2016 / 

1367974; 2017 / 1569518; 2018 / 1717559 e 2019 / 1861754. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.25.061.0371.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.137,45 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 
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Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012506-84.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:37:29 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: DORACY MIGUEL CPF Nº 570.438.841-87 - 

CONTRIBUINTE 735193205. CDA's Nºs 2016 / 1257497; 2017 / 1518707; 

2018 / 1609236 e 2019 / 1816909. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.33.016.0437.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.554,21- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 
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ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012518-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012518-98.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:42:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CNPJ 

Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860. CDA's Nºs 2016 / 

1257678; 2017 / 1465290; 2018 / 1679502 e 2019 / 1851080. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.24.075.0082.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.137,45- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 
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Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012522-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR GUALBERTO RIBEIRO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012522-38.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:44:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALTAIR GUALBERTO RIBEIRO FILHO CPF Nº 

274.304.481-00 - CONTRIBUINTE 361943. CDA's Nºs 2016 / 1259362; 

2017 / 1549219; 2018 / 1665795 e 2019 / 1809865. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.45.013.0438.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.526,48- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 
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ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADNAIR DE OLIVEIRA PACHECO (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012521-53.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:44:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ADNAIR DE OLIVEIRA PACHECO CPF Nº 

362.217.911-20 - CONTRIBUINTE 734799247. CDA's Nºs 2016 / 1366828; 

2017 / 1468193; 2018 / 1722207 e 2019 / 1812065. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.25.015.0100.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.199,08- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 582 de 994



ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 
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a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: APEMAT ASSESSORIA DE COBRANCA 

EXTRAJUDICIAL LTDA CNPJ Nº 01.507.409/0001-61 - CONTRIBUINTE 

150554. CDA's Nºs 2016 / 1342728; 2017 / 1483578; 2018 / 1630644 e 

2019 / 1843583. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 06.9.43.019.0080.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.728,71- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 
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CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 
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mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 
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decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012520-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON SANCHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012520-68.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:43:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADILSON SANCHES CPF Nº 690.540.451-91 - 

CONTRIBUINTE 348416. CDA's Nºs 2016 / 1340775; 2017 / 1566978; 2018 

/ 1666336 e 2019 / 1833551. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.43.024.0054.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.270,87- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
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julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 
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independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012606-39.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/03/2020 08:41:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WILMAR ZAMINHAN CPF Nº 176.088.139-20 - 

CONTRIBUINTE 71581. CDA's Nºs 2016 / 1299273; 2017 / 1470206; 2018 / 

1628917 e 2019 / 1881803. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.11.042.0282.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.552,31- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 
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Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 
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mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 
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decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012529-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012529-30.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:47:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AUGUSTO MARIO DA SILVA CPF Nº 

175.821.721-91 - CONTRIBUINTE 363433. CDA's Nºs 2016 / 1374047; 

2017 / 1563473; 2018 / 1657099 e 2019 / 1802085. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.7.14.002.0154.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.256,02- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
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julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 
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independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012527-60.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:46:51 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARLINDO CESAR FERREIRA DOS SANTOS CPF Nº 

503.124.561-15 - CONTRIBUINTE 369682. CDA's Nºs 22016 / 1350760; 

2017 / 1475402; 2018 / 1693858 e 2019 / 1839853. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.25.087.0210.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.559,10- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 
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Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 
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mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 
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decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Processo Número: 1012531-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012531-97.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:49:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO NICANOR DA CRUZ CPF Nº 

047.911.501-04 - CONTRIBUINTE 324091. CDA's Nºs 2016 / 1316491; 

2017 / 1550871; 2018 / 1715933 e 2019 / 1828718. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.33.006.0208.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.508,55- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
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julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 
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independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 
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citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 
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mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 
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decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012607-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COM E CONST LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012607-24.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/03/2020 08:44:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COM 

E CONST LTDA - ME CNPJ Nº 14.953.376/0001-25 - CONTRIBUINTE 

151582. CDA's Nºs 2016 / 1351607; 2017 / 1519065; 2018 / 1626530 e 

2019 / 1900585. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.1.32.053.0315.002. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.867,74- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012530-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CARLOS FERRAZ DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012530-15.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:49:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO CARLOS FERRAZ DE CAMPOS CPF Nº 

673.716.208-87 - CONTRIBUINTE 25157. CDA's Nºs 2016 / 1283474; 2017 

/ 1546624; 2018 / 1613110 e 2019 / 1839282. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.42.048.0106.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.268,10- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012511-09.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:38:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS CPF Nº 

503.669.631-04 - CONTRIBUINTE 340325. CDA's Nºs 2017 / 1536242; 

2018 / 1642198 e 2019 / 1784869. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.32.048.1445.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.205,26- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012532-82.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:50:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CARMEN ANGELA BENETTI BERTICELLI CPF Nº 

142.651.411-53 - CONTRIBUINTE 356676. CDA's Nºs 2016 / 1342864; 

2017 / 1518921; 2018 / 1729083 e 2019 / 1921877. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.13.041.0227.003. VALOR DA CAUSA: R$ 3.533,96- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012517-16.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:41:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CNPJ 

Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860. CDA's Nºs 2016 / 

1350284; 2017 / 1529132; 2018 / 1667419 e 2019 / 1861827. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.25.065.0101.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.137,45 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 
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exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012519-83.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:43:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CNPJ 

Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860. CDA's Nºs 2016 / 

1257324; 2017 / 1465404; 2018 / 1615652 e 2019 / 1861834. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.25.065.0241.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.137,45- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 
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para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012617-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012617-68.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/03/2020 09:17:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO CNPJ Nº 

15.037.658/0001-45 - CONTRIBUINTE 96741. CDA's Nºs 2016 / 1301993; 

2017 / 1497213; 2018 / 1666180 e 2019 / 1872175. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 06.9.44.041.0181.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.552,58- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO RENAN ORTEGA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012615-98.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/03/2020 09:10:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCO RENAN ORTEGA DE ARRUDA CPF Nº 

000.240.081-25 - CONTRIBUINTE 734937750. CDA's Nºs 2016 / 1313228; 

2017 / 1529548; 2018 / 1719119 e 2019 / 1899002. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 02.2.24.037.0330.020. VALOR DA CAUSA: R$ 2.970,87- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 620 de 994



valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012535-37.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:50:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CARMEN MARLISE DE ALCANTARA CPF Nº 

474.727.661-00 - CONTRIBUINTE 324458. CDA's Nºs 2016 / 1353443; 

2017 / 1478381 e 2018 / 1615180. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.23.008.0060.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.739,51- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012345-74.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 09:43:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLAIRTON MONTEIRO CPF Nº 021.797.411-20 - 

CONTRIBUINTE 351544. CDA's Nºs 2016 / 1315563; 2017 / 1454857; 2018 

/ 1617163 e 2019 / 1831242. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.33.019.0180.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.873,61- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012612-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE MARQUES TEODOZIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012612-46.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/03/2020 09:03:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARGARETE MARQUES TEODOZIO CPF Nº 

018.944.308-16 - CONTRIBUINTE 174565. CDA's Nºs 2016 / 1288514; 

2017 / 1465327; 2018 / 1710508 e 2019 / 1851338. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.11.061.0174.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.552,31- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012802-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS FERRARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012802-09.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/03/2020 17:25:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SEBASTIAO CARLOS FERRARI CPF Nº 

002.806.738-09 - CONTRIBUINTE 170440. CDA's Nºs 2016 / 1320548; 

2017 / 1577334; 2018 / 1714201 e 2019 / 1800467. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.25.039.0771.049. VALOR DA CAUSA: R$ 8.873,41- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Parte(s) Polo Passivo:

IVO DOMINGOS DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012353-51.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 10:01:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVO DOMINGOS DE ARRUDA CPF Nº 

181.720.671-00 - CONTRIBUINTE 37812 . CDA's Nºs 2016 / 1268400 2017 

/  1518928 2019 /  1921952 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.24.040.0079.002. VALOR DA CAUSA: R$ 2.725,47- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012616-83.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/03/2020 09:13:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: KAIRISSON VIANA DA SILVA CPF Nº 

029.766.871-45 - CONTRIBUINTE 735201420. CDA's Nºs 2016 / 1268024; 

2017 / 1487547; 2018 / 1706685 e 2019 / 1877243. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.11.061.0210.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.552,31- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012355-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012355-21.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 10:04:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JAMIL SOUZA DA SILVA CPF Nº 340.131.991-49 - 

CONTRIBUINTE 379697. CDA's Nºs 2016 / 1281722; 2017 / 1462732; 2018 

/ 1603348 e 2019 / 1821225. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.32.044.0163.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.709,50- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012340-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR RIBEIRO DE LIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012340-52.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 08:59:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AGENOR RIBEIRO DE LIMA - ME CNPJ Nº 

24.723.637/0001-74 - CONTRIBUINTE 169865. CDA's Nºs 2016 / 1264698; 

2017 / 1567646; 2018 / 1657282 e 2019 / 1893435. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.43.014.0388.002. VALOR DA CAUSA: R$ 3.072,48- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012357-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESIEL RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012357-88.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 10:11:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JESIEL RIBEIRO DA SILVA CPF Nº 006.597.301-11 - 

CONTRIBUINTE 734942600. CDA's Nºs 2016 / 1312579; 2017 / 1571790; 

2018 / 1703450 e 2019 / 1840886. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.32.018.0410.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 4.125,89- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012619-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE SOUZA BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012619-38.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/03/2020 09:22:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO DE SOUZA BRANDAO CPF Nº 

208.363.761-53 - CONTRIBUINTE 5127. CDA's Nºs 2016 / 1263156; 2017 / 

1472707; 2018 / 1679025 e 2019 / 1778948. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.14.001.0347.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.067,70- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012339-67.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 08:52:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADEMARIO PEREIRA CAMPOS CPF Nº 

209.453.611-49 - CONTRIBUINTE 3. CDA's Nºs 2016 / 1307243; 2017 / 

1509922; 2018 / 1681401 e 2019 / 1795612. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.42.002.0324.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.823,51- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012359-58.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 10:16:51 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO CNPJ Nº 

15.037.658/0001-45 - CONTRIBUINTE 96741. CDA's Nºs 2016 / 1283492; 

2017 / 1542759; 2018 / 1621071 e 2019 / 1827291. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 06.9.43.036.0055.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.982,49- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012351-81.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

COMPRAO SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012351-81.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 09:53:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPRAO SUPERMERCADOS LTDA - ME CNPJ Nº 

81.621.658/0002-01 - CONTRIBUINTE 292. CDA's Nºs 2016 / 1366272; 

2017 / 1561190; 2018 / 1610087 e 2019 / 1907476. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.1.45.003.0988.001. VALOR DA CAUSA: R$ 54.965,13- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 653 de 994



regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012358-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DIMAS DE FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012358-73.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 10:14:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO DIMAS DE FRANCA CPF Nº 052.432.201-59 - 

CONTRIBUINTE 734821736. CDA's Nºs 2016 / 1307388; 2017 / 1558925; 

2018 / 1630689 e 2019 / 1789038. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.45.029.0399.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.208,53- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 654 de 994



determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO CNPJ Nº 

15.037.658/0001-45 - CONTRIBUINTE 96741. CDA's Nºs 2016 / 1374947; 

2017 / 1545191; 2018 / 1640335 e 2019 / 1873325. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 06.9.43.042.0046.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.439,88- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012372-57.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 10:39:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: HELENA MARIA LEITE DIAS CPF Nº 209.634.321-68 

- CONTRIBUINTE 734881780. CDA's Nºs 2016 / 1289413; 2017 / 1483459; 

2018 / 1714430 e 2019 / 1809021. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.43.082.0140.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.484,39- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012361-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012361-28.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 10:21:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO CNPJ Nº 

15.037.658/0001-45 - CONTRIBUINTE 96741. CDA's Nºs 2016 / 1378934; 

2017 / 1458731 e 2018 / 1612367. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.43.028.0485.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.462,77- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012370-87.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 10:37:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: GERALDINA MIRANDA JACOMINI CPF Nº 

241.145.101-68 - CONTRIBUINTE 82409. CDA's Nºs 2016 / 1328713; 2017 

/ 1463613; 2018 / 1692732 e 2019 / 1840265. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.32.032.0460.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.201,80 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 664 de 994



determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 666 de 994



Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012378-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012378-64.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 10:58:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CNPJ 

Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860. CDA's Nºs 2016 / 

1264287; 2017 / 1504328; 2018 / 1718000 e 2019 / 1861836. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.25.065.0269.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 3.137,45 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 
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exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012375-12.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 10:52:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN CPF 

Nº 354.075.491-15 - CONTRIBUINTE 346743. CDA's Nºs 2016 / 1260066; 

2017 / 1508384; 2018 / 1684080 e 2019 / 1800262. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.15.093.0365.008 . VALOR DA CAUSA: R$ 3.037,73- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012362-13.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 10:24:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JORGE LUIZ PIRES DE MIRANDA DE SOUZA CPF Nº 

020.178.821-78 - CONTRIBUINTE 734953808 . CDA's Nºs 2016 / 1283123; 

2017 / 1555267; 2018 / 1605823 e 2019 / 1896591. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.24.060.0076.008 . VALOR DA CAUSA: R$ 3.563,11- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 673 de 994



regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012373-42.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 10:42:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JEFERSON SANTIAGO CPF Nº 001.272.101-80 - 

CONTRIBUINTE 734786638. CDA's Nºs 2016 / 1286463; 2017 / 1478426; 

2018 / 1626604 e 2019 / 1784167. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.22.032.0159.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.157,77- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012374-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SIMONE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012374-27.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 10:45:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE SIMONE DE OLIVEIRA CPF Nº 240.648.311-87 

- CONTRIBUINTE 99110 . CDA's Nºs 2016 / 1363478; 2017 / 1460429; 2018 

/ 1690508 e 2019 / 1807772. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.33.042.0070.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 3.128,90- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012377-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOAO DE MORAIS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012377-79.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 10:54:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MANOEL JOAO DE MORAIS FILHO CPF Nº 

340.474.091-20 - CONTRIBUINTE 181023. CDA's Nºs 2016 / 1283069; 

2017 / 1564636 e 2018 / 1727654. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.33.015.0077.009 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.442,37- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 
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determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 
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exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012383-86.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 11:09:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CNPJ 

Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860 . CDA's Nºs 2016 / 

1268915; 2017 / 1466542; 2018 / 1683795 e 2019 / 1861506. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.25.053.0094.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.137,45- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 
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para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 685 de 994



valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012380-34.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 11:06:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CNPJ 

Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860 . CDA's Nºs 2016 / 

1266621; 2017 / 1569526; 2018 / 1717999 e 2019 / 1861833. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.25.065.0227.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.137,45- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 
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exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012404-62.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 11:51:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

CNPJNº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860. CDA's Nºs 2016 / 

1331094; 2017 / 1569525; 2018 / 1677942 e 2019 / 1861828. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.25.065.0115.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.137,45- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 
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para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012528-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012528-45.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 16:47:14 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AUGUSTO MARIO DA SILVA CPF Nº 

175.821.721-91 - CONTRIBUINTE 363433 . CDA's Nºs 2016 / 1341466; 

2017 / 1529074; 2018 / 1725028 e 2019 / 1883729. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.7.14.002.0168.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.178,03- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 
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de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 
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regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012388-11.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2020 11:20:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CNPJ 

Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860 . CDA's Nºs 2016 / 

1263314; 2017 / 1579884; 2018 / 1641738 e 2019 / 1851085. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.24.075.0309.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 3.137,45 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 
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para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009828-65.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O ABREU DA SILVA (EXECUTADO)

OTAVIANO ABREU DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009828-65.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009797-40.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO OLMIR GOLIN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009797-40.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002409-39.1983.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL CACHIMBO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002409-39.1983.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038641-34.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIEGE VIERO TREVISAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038641-34.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006163-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO LUIZ GUEDES (EXECUTADO)

MUNDO DOS COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006163-65.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034385-48.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE OLIVEIRA BORGES JUNQUEIRA (EXECUTADO)

ARKYBALDO JUNQUEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MEDICINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034385-48.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041170-26.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA ZIOLKOWSKI DO PRADO (EXECUTADO)

CASA PRADO E COMERCIO E CONFECCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0041170-26.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010952-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS A DA COSTA - ME (EXECUTADO)

MARCOS AURÉLIO DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010952-10.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024658-60.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024658-60.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009837-61.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA SANDRA DE ARAUJO SILVA LIMA (EXECUTADO)

CLARA SANDRA DE ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009837-61.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010950-65.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. M. C. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010950-65.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008859-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO GRYNSZPAN OAB - 263.059.687-72 (REPRESENTANTE)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA OAB - 01.472.720/0003-84 

(REPRESENTANTE)

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO OAB - MT247324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0008859-35.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002411-09.1983.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOR CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002411-09.1983.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030213-68.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR (EXECUTADO)

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. (EXECUTADO)

LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

FRANCISCO CARLOS RAMOS (EXECUTADO)

THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMERINDA CAMPOS FERRAZ OAB - MT2565-O (ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA ALVES SIQUEIRA OAB - MT6217-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030213-68.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 
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Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022907-43.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HADDAD FRANCO DALIA (EXECUTADO)

LUIS HADDAD FRANCO DALIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022907-43.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006966-19.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M C MASTER ELETRONICA LTDA (EXECUTADO)

CID RICARDO BARBOSA LEAL (EXECUTADO)

VALDIRENE SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006966-19.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040356-77.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAMINADORA SANTANA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040356-77.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033405-72.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRO TUR EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033405-72.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014897-49.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C H PASSARINHO (EXECUTADO)

CRISTINO HENRIQUE PASSARINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014897-49.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009094-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EUGENIO PINTO - ME (EXECUTADO)

JOSE EUGENIO PINTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009094-41.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029227-41.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY BRAZ DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029227-41.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014752-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ARNALDO BROCCO (EXECUTADO)

A.A. BROCCO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014752-46.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014826-76.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

DILSOM JOSE BARRIONUEVO ALVES (EXECUTADO)

MICHELA MEDEIROS DA ROSA ALVES (EXECUTADO)

MARCELO TONIASSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014826-76.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011281-95.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS MARQUES MACIEL (EXECUTADO)

HUMBERTO ROCCO PERCIRA (EXECUTADO)

JOAO CARLOS LAINO (EXECUTADO)

EMPRESA LATINO AMERICANA DE DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011281-95.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009772-32.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIAZIR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

N. JOSE DA SILVA CONFECCOES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009772-32.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022863-92.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABY SOARES DE OLIVEIRA CESTARI (EXECUTADO)

GABY SOARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022863-92.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041172-59.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINO FERREIRA SALES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041172-59.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006762-77.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES & CONCEICAO LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO EMIDIO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006762-77.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004738-37.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N.E.K. INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004738-37.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017740-50.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017740-50.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015683-20.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANTO A PAPELARIA LTDA - ME (EXECUTADO)
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MARIA ISABEL SA FERREIRA (EXECUTADO)

MARIA JOSE CARVALHO DINIZ (EXECUTADO)

ANA CELIA CARVALHO DINIZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015683-20.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016070-69.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMIR JOSE LAUER (EXECUTADO)

EVANDRO CAITANO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

AYCON - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCELO CAETANO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARCIA REGINA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016070-69.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033055-45.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN MINIO BRINDES LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSANGELA NEUCY DE ALMEIDA OLIVEIRA (EXECUTADO)

AMILK PITTHAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033055-45.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006198-98.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROSPERA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006198-98.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021975-50.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIL MAGALHAES NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

ALDEMIL MAGALHAES NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021975-50.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019051-37.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZITO MARIO CORREA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019051-37.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000293-20.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AMERICO MELLIM (EXECUTADO)

RENATA CRISTINA MONTORO (EXECUTADO)

EUGENIO CARLOS DE SILVA MAZZINE (EXECUTADO)

IVAN CHRISTIAN SANTOS GONCALVES (EXECUTADO)

EUGENIO CARLOS DA SILVA MAZZINI & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000293-20.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037031-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SCIPIONI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037031-60.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025952-94.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO AGUACU LTDA - ME (EXECUTADO)

ARSENIO VINE (EXECUTADO)

ALEXANDRE VINE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025952-94.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003466-47.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO SILVA (EXECUTADO)

FLAVIO GONCALVES MELLO (EXECUTADO)

HANNOVER EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 

(EXECUTADO)

GENI DO PRADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003466-47.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011892-53.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIOLANDIA DIESEL LTDA (EXECUTADO)

MARIO ESTEVAO PEREIRA (EXECUTADO)

JOSE RODRIGUES JUNIOR (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO SPERINI (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO RORATO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011892-53.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021436-89.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIKELLY DE MEDEIROS STRELOV ZORZANELLO (EXECUTADO)

LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV (EXECUTADO)

ASTEMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021436-89.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013763-55.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PINTO DE RESENDE (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO PINHEIRO (EXECUTADO)

JORGE ELIAS ABRAO (EXECUTADO)

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO AYRES DA SILVA OAB - MT9253-E (ADVOGADO(A))

LIANDRO DOS SANTOS TAVARES OAB - MT8382-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013763-55.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008049-70.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE COSTA SILVA DE LACERDA (EXECUTADO)

KATTALOGOS COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JANILSO SOUZA DE LACERDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008049-70.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042839-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE FERREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

SANNY COSTA SAGGIN (EXECUTADO)

PALMITOS ECOLOGICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042839-75.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0042841-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALMITOS ECOLOGICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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Certifico que o Processo nº 0042841-45.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003997-94.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT14522-O (ADVOGADO(A))

KIRTON SEGUROS S.A OAB - 76.538.446/0001-36 (REPRESENTANTE)

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0003997-94.2014.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031371-27.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. PERFUMARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

AKIKO OSSOTANI MATANA (EXECUTADO)

ETSU KAMIYA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031371-27.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014912-42.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON SEGUROS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014912-42.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003096-10.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS WAGNER (EXECUTADO)

MARLENE DE ARAUJO WAGNER (EXECUTADO)

VANDERLEY DE ARAUJO (EXECUTADO)

JUCINEIA TEREZA GONCALVES (EXECUTADO)

BENEDITO FERNANDES DA CRUZ (EXECUTADO)

MERCEARIA SAO TOME LTDA (EXECUTADO)

MARCUS AUGUSTO FORTES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003096-10.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012927-72.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVAIR EVANGELISTA DO CARMO (EXECUTADO)

DIVAIR EVANGELISTA DO CARMO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012927-72.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015302-12.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL GONCALVES BILLAR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015302-12.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035902-88.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DA SILVA DALTRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035902-88.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006702-41.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

DEUSELIA QUIRINO SERAFIM (EXECUTADO)

DEUSELIA QUIRINO SERAFIM - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006702-41.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049331-54.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA PRADO E COMERCIO E CONFECCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO (EXECUTADO)

PRISCILA ZIOLKOWSKI DO PRADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049331-54.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031851-39.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M.S.M. ALI HAMAD - ME (EXECUTADO)

MAHMOUD SALEH MAHMOUD ALI HAMAD (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031851-39.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016056-85.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AMERICO MELLIM (EXECUTADO)

JAIRO ANTONIO MELLIM (EXECUTADO)

DROGARIA MELLIN LTDA - ME (EXECUTADO)

EUGENIO CARLOS DA SILVA MAZZINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016056-85.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039211-20.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039211-20.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044546-20.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS JOSE DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

VALQUIRIA LEMOS DA SILVA (EXECUTADO)

PRUMO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044546-20.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006934-82.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGB ELETRONICA S.A (EXECUTADO)

RICHARD JESSE STAUB (EXECUTADO)

EUGENIO EMILIO STAUB (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006934-82.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004026-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO AUED OAB - MT9873-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO OAB - SP156347-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004026-13.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 704 de 994



1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057278-28.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA OAB - 

45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0057278-28.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003568-69.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA SANDRA DE ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

CLARA SANDRA DE ARAUJO SILVA LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003568-69.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010945-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO INACIO SOUTILHA (EXECUTADO)

C.INACIO SOUTILHA REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010945-18.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022715-81.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA LUCIANE GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

TEREZA MARIA DE GODOY (EXECUTADO)

LINUX EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022715-81.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012167-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES NILO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MOHAMED CHAHEN MOUZAYEK (EXECUTADO)

GISLAINE DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012167-21.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007876-51.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

U. P. ORRIGO JUNIOR (EXECUTADO)

UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007876-51.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013677-40.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONY QUEIROZ DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

ALCIONY QUEIROZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013677-40.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026898-66.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LOPES FERREIRA (EXECUTADO)

CLAUDIO METELLO (EXECUTADO)

COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS AGROP E REPRESENTACOES LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026898-66.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018650-09.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO ROCHA PINHEIRO (EXECUTADO)

PINUS EMPREENDIMENTOS S/C LTDA (EXECUTADO)

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018650-09.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0017459-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE SOARES DOS SANTOS OAB - 147.428.088-94 (REPRESENTANTE)

EDUARDO AUGUSTO PENTEADO OAB - RJ88737-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0017459-45.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018593-98.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIVENDAS COM & DIST DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA ALVES RODRIGUES OAB - RO826-O (ADVOGADO(A))

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

LIANDRO DOS SANTOS TAVARES OAB - MT8382-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0018593-98.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010981-85.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010981-85.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010484-17.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO EMILIO STAUB (EXECUTADO)

RICHARD JESSE STAUB (EXECUTADO)

IGB ELETRONICA S.A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010484-17.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030642-98.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS LTDA 

- ME (EXECUTADO)

RAFAEL MARQUES BUENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030642-98.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004009-45.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINE NASCIMENTO CERENZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004009-45.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008018-55.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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AGUA DOCE-COMERCIO DE APARELHOS PARA TRATAMENTO D' AGUA 

LTDA (EXECUTADO)

LEIA SOARES ROCHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

RUBIA CAROLINA MIRANDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ADAILTON MIRANDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008018-55.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010900-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO CAVANHA FERNANDES (EXECUTADO)

ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

A. PATRICK A. DO AMARAL & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010900-14.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020814-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Samir Bennett Buainain OAB - MT13373-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCON MT (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020814-05.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039633-92.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA CRISTAO (EXECUTADO)

JAMIRO SANTANA DE JESUS (EXECUTADO)

COMERCIAL PARATI DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039633-92.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047455-35.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. PIOVESAN - ME (EXECUTADO)

SANDRA REGINA PIOVESAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047455-35.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012565-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO FILHO (EXECUTADO)

MAC EXPRESS - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MAIRA CARDOSO DE CARVALHO BARONI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012565-65.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022568-55.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO MODELO LTDA (EXECUTADO)

ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ABEL DOVAL CARAMES (EXECUTADO)

CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES (EXECUTADO)

ETELVINA REGINA MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022568-55.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003320-45.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANDOURADOS CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E 
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CAPITALIZACAO LTDA (EXECUTADO)

RENATO CESAR NEVES SILVA (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA GABRIEL DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003320-45.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006552-46.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIA AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006552-46.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014742-75.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELI DE VASCONCELOS E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO (EXECUTADO)

ROBERTO CAMPOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014742-75.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010192-61.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ENOK ARAUJO PACHECO DA SILVA (EXECUTADO)

RESTAURANTE BUON SAPORE LTDA - ME (EXECUTADO)

MARLENE MACIEL DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010192-61.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035365-92.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA MARTA OJEDA DA SILVA (EXECUTADO)

FABIO VICTOR DA SILVA (EXECUTADO)

LOJAO DAS BATERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035365-92.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046408-26.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBINSON KAZY SOM - EPP (EXECUTADO)

ROBINSON KAZY SOM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046408-26.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004469-37.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004469-37.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012728-60.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS KENJI ASSAKAWA (EXECUTADO)

CARLOS KENJI ASSAKAWA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012728-60.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0036680-58.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RUBENS HERNANDES (EXECUTADO)

RICARDO THOMAZINI HERNANDES (EXECUTADO)

THOMAZINI HERNANDES & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEONILDA THOMAZINI HERNANDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036680-58.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044838-39.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA HELENA VASCONCELOS DE MACEDO (EXECUTADO)

IGOR GRAVINA TAPARELLI (EXECUTADO)

LUIZ MARIANO JULIO (EXECUTADO)

DENISE SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

MONICA PATRICIA PAVAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044838-39.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0017648-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE SOARES DOS SANTOS OAB - 147.428.088-94 (REPRESENTANTE)

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0017648-23.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044993-42.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP (EXECUTADO)

VALDENICE FERREIRA DE SOUSA TELO (EXECUTADO)

LADEMIR ROQUE TELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0044993-42.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005659-35.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CORDEIRO SOBRAL - ME (EXECUTADO)

MARIA CORDEIRO SOBRAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005659-35.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025922-59.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDU SCHLEDER DOS REIS JUNIOR - ME (EXECUTADO)

EDU SCHLEDER DOS REIS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025922-59.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001223-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. DO CARMO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ALEXANDRE VIDAL FONSECA DE CASTRO REIS (EXECUTADO)

ANISIO LUIZ DO CARMO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001223-28.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009999-71.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS CUNHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009999-71.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018653-61.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PINUS EMPREENDIMENTOS S/C LTDA (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO PINHEIRO (EXECUTADO)

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (EXECUTADO)

MARIA CONCEICAO ROCHA PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018653-61.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004179-95.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLIO MARQUES PIRES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT6177-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004179-95.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006418-96.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. CABRAL (EXECUTADO)

ADALBERTO ROCHA CABRAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006418-96.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012830-58.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE PLASTICOS COM. ART. PLASTICOS LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012830-58.2001.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030128-48.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DIAS ROCHA (EXECUTADO)

REINER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUZIA DE MORAES ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030128-48.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006561-08.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NF COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006561-08.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009179-08.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO BOGO - ME (EXECUTADO)

ALBERTO BOGO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009179-08.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011587-64.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER APARECIDO MENDONCA - ME (EXECUTADO)

WAGNER APARECIDO MENDONCA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011587-64.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006708-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JERUSALEM DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006708-38.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006179-92.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NURI DOGAN (EXECUTADO)

N DOGAN - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006179-92.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0048676-48.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO OAB - 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0048676-48.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009154-82.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM LTDA (EXECUTADO)

CARLOS RAUL CONSONNI (EXECUTADO)

MARIA LUIZA DE GASPERI CONSONNI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009154-82.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039503-10.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SILMA BRAZ (EXECUTADO)

MARIA SILMA BRAZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039503-10.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005596-49.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FERNANDA SIQUEIRA (EXECUTADO)

BABY MAC COMERCIO DE MAQUINAS PARA PRODUTOS DESCARTAVEIS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

CAMILA CRISTIANE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005596-49.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005855-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D.M.DA SILVA (EXECUTADO)

DIVA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005855-97.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012562-86.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDO DA INFORMATICA LTDA (EXECUTADO)

ERON OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MAURO SERGIO DA SILVA CRUZ (EXECUTADO)

GILSON NOGUEIRA DE LARA (EXECUTADO)

MARCIO ALGUSTO DA FONSECA (EXECUTADO)

RONIL TIMOTEO PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

ENEVAIR PEDROSO DA SILVA (EXECUTADO)

PAULO SILVA SOUZA (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0012562-86.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034000-08.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITAL TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034000-08.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014470-81.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MINCACHE (EXECUTADO)

FERNANDO ESFALCINI (EXECUTADO)

ANTONIO ADALTON FRANCISCHINI (EXECUTADO)

CENTRO OESTE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA PARA 

FOTOCOPIADORAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014470-81.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045745-77.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G.M.S.DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

VALDINEI CUNHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045745-77.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001545-20.1991.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEBRAS COMERCIO E REP DE MATERIAIS P/ CONST LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO LOPES DE LIMA OAB - MT3503-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001545-20.1991.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017654-31.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORILEO & SPADA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017654-31.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015133-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A OAB - 90.400.888/0001-42 

(REPRESENTANTE)

MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF OAB - MT28432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0015133-20.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006439-29.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAPELARIA E LIVRARIA FORTALEZA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006439-29.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032696-08.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO (EXECUTADO)

ABADIO PEREIRA CARDOSO (EXECUTADO)
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EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO PINHEIRO (EXECUTADO)

DAGUIMAR STELA FINCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

CESARINA FELISBERTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIANDRO DOS SANTOS TAVARES OAB - GO22011-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0032696-08.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004882-45.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DERDYK (EXECUTADO)

GREENVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EM AGRONEGOCIOS - 

EIRELI (EXECUTADO)

AP SERVICOS AGRONOMICOS LTDA (EXECUTADO)

AP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EM AGRONEGOCIOS LTDA. 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004882-45.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015988-77.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER BATALHA MARTYNIUK (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO DO AMARAL DINIZ (EXECUTADO)

KARINA RADOIKA CRESTANI (EXECUTADO)

FRANCISCA ELISABETH CONSOLI (EXECUTADO)

MARIA BERNARDET CONSOLI MATSUMOTO (EXECUTADO)

OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (EXECUTADO)

HUMBERTO CONSOLI (EXECUTADO)

JENYR CRESTANI (EXECUTADO)

JAIRO KIPPER DA ROSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015988-77.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032707-61.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032707-61.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010329-24.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE MARQUI JUNIOR (EXECUTADO)

SONIA MARIA DE MARQUI (EXECUTADO)

DE MARQUI CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

HENRIQUE DE MARQUI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010329-24.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016484-62.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ROSA MARIA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016484-62.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004531-68.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A MERCADO MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004531-68.1996.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010669-46.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FELTRIN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010669-46.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039533-06.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GERALDO SANTOS (EXECUTADO)

ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS (EXECUTADO)

MOINHO VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

TIAGO ESALTE DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039533-06.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004787-45.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANICE DE M PRAEIRO CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004787-45.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010635-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SICHIERI JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente de Mato Grosso (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE AV. RUA DA 

CEREJA, 355, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-020, ( ) 

Impugnar à Contestação Processo Judicial Eletrônico nº. 

1010635-19.2020.8.11.0041 Certifico que impulsiono o feito a fim de intimar 

o patrono do requerente para impugnar à contestação. Cuiabá, 18 de 

março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012462-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO PASCOALOTTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LARA PINTO NUNES OAB - MT20285-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA RAMOS DE FARIA OAB - MT27077/O (ADVOGADO(A))

JOAO JOSE DE MIRANDA NETO OAB - MT28039/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE Certidão de Diligência do Oficial de Justiça Processo 

Judicial Eletrônico nº. 1012462-65.2020.8.11.0041 Impulsiono o feito para 

que o impetrante recolha a diligência do oficial de justiça, devendo ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de Guias Online” e 

comprove o pagamento nos autos. Cuiabá, 18 de março de 2020. Josias 

de Pinho Meyer Junior Gestor Judiciário Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011141-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES VANDER TOMAIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA RESENDE TOMAIN OAB - MT25828/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador do Cadastro Ambiental Rural da SEMA/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE Certidão de Diligência do Oficial de Justiça Processo 

Judicial Eletrônico nº. 1011141-92.2020.8.11.0041 Impulsiono o feito para 

que o impetrante recolha a diligência do oficial de justiça, devendo ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de Guias Online” e 

comprove o pagamento nos autos. Cuiabá, 18 de março de 2020. Josias 

de Pinho Meyer Junior Gestor Judiciário Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011212-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR TOMAS COELHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE DECISÃO Processo: 1011212-94.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDECIR TOMAS COELHO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória ajuizada por 

VALDECIR TOMAS COELHO, devidamente qualificado na inicial, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de 

tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade 

da multa proveniente do Auto de Infração n. 125919 de 06-08-2010, cuja 

responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Processo 

Administrativo n. 645226/2010. No mérito, pretende a nulidade Auto de 

Infração n. 125919, por conseguinte, a declaração de inexistência e/ou 

cancelamento da multa e do débito administrativo. É o relatório. DECIDO. 

Segundo o Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído valor 

certo, ainda que não tenha conteúdo imediatamente aferível (art. 291). A 

respeito da sua fixação, disciplina o referido código instrumental: Art. 292. 

O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - 

na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do 

principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, 

até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações 

mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de 

reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V 

- na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que 

os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver 

pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1º Quando se pedirem 

prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e 

outras. § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação 

anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 

1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. § 

3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá 
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ao recolhimento das custas correspondentes.” [se destaque no original] 

No caso, infere-se que o requerente pretende a nulidade do Processo 

Administrativo n. 645226/2010, no qual houve a imposição de penalidade 

de multa em razão dos fatos descritos no Auto de Infração n. 125919, 

lavrado por agente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA em 

06-08-2010, estando no valor atualizado de R$ 313.446,82 (trezentos e 

treze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos) – 

conforme se infere pelo Memorial de Cálculo (id. 30180685 pág. 02) –, 

sendo este, portanto, o conteúdo econômico debatido na presente 

demanda. Desse modo, o valor da causa, alçado em R$ 198.903,20 (cento 

e noventa e oito mil, novecentos e três reais e vinte centavos) pela parte 

requerente, RETIFICO para R$ 313.446,82 (trezentos e treze mil, 

quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), o que 

faço de ofício, nos termos do §3º do art. 292 do Código de Processo Civil. 

Pelo exposto, INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento 

das custas correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, com fundamento no parágrafo único do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema (assinado digitalmente) Rodrigo 

Roberto Curvo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011111-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA 5 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE MIRANDA NETO OAB - MT28039/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA LARA PINTO NUNES OAB - MT20285-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA RAMOS DE FARIA OAB - MT27077/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE Certidão de Diligência do Oficial de Justiça Processo 

Judicial Eletrônico nº. 1011111-57.2020.8.11.0041 Impulsiono o feito para 

que o impetrante recolha a diligência do oficial de justiça, devendo ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de Guias Online” e 

comprove o pagamento nos autos. Cuiabá, 18 de março de 2020. Josias 

de Pinho Meyer Junior Gestor Judiciário Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9488 Nr: 691-67.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Tavares Polizelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494, Patryck 

Araújo Ayala - Procurador do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MARTINEZ TEDESCO - 

OAB:OAB/SP 347.450

 Em seguida, intime-se o executado para que efetue o pagamento da taxa 

de vistoria junto ao órgão ambiental e, após, junte aos autos o respectivo 

comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31716 Nr: 1062-45.2014.811.0053

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIN DIEGO MINOTT EGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ROBSON ANDRADE 

DO CARMO - OAB:23119

 Certifico que considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, fica cancelada a audiência do dia 17/03/2020, sendo 

redesignada para o dia 08/07/2020 às 14h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55567 Nr: 3018-33.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CURTUME JANGADAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIME SHIMAZAKI FOSS - 

OAB:26399/O, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS - 

OAB:14442/B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar a 

contestação.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 111278 Nr: 16952-04.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES LUDGERO MOREIRA HOLLAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB/MT 6.412 - OAB:6.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB/MT 6.412 - OAB:6.412, SAMUEL CARVALHO JUNIOR - 

OAB:5491/MS

 Autos código nº 111278

Vistos, etc.

O feito encontra-se na fase do artigo 422 do CPP, oportunidade em que o 

representante do Ministério Público arrolou cinco testemunhas para depor 

em plenário (fls. 930). A defesa, por sua vez, também arrolou cinco 

testemunhas, sendo duas em comum com a acusação, e ainda, requereu 

a reconstituição simulada dos fatos.

Aduz a defesa que a diligência é necessária para reconstituir a dinâmica 

do crime.

 É a síntese.

Decido:

Após detida análise dos autos concluo que a pretendida reconstituição do 

crime não deve ser acolhida.

A providência, prevista no artigo 7º do CPP, objetiva “verificar a 

possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo...". 

Trata-se, pois, de diligência utilizada para esclarecer o modus operandi do 

agente.

 Nesse aspecto, não vejo a necessidade dessa providência, notadamente 

porque o acusado, em todas as oportunidades que foi interrogado, 

confessou ter efetuado disparo de arma de fogo na vítima. A única 

divergência é em relação à legítima defesa sustentada por ele.

 Devo considerar que o crime não contou com testemunhas presenciais, 

de modo que eventual reconstituição irá se basear exclusivamente na 

versão do réu.

 Ademais, a diligência em questão deveria ter sido pleiteada na época do 

crime, diretamente à Autoridade Policial, a quem compete realiza-la, nos 

moldes do artigo 7º, do CPP, e não agora, depois de decorridos mais de 12 

(doze) anos, lapso temporal que, se não inviabilizar a reconstituição do 

crime, impedirá que a reprodução seja fiel ao cenário e acontecimentos da 

época.

É oportuno anotar que as diligências cabíveis na fase do artigo 422 do CPP 

são somente aquelas cuja necessidade ou conveniência originaram-se de 

circunstâncias ou de fatos apurados na instrução, o que não é o caso da 

pretendida reconstituição do crime.

 Também é oportuno anotar que o réu terá o ensejo de, no plenário do Júri, 

com as garantias do contraditório e da plenitude de defesa, demonstrar 

a(s) sua(s) tese(s) para apreciação final do Conselho de Sentença, 

podendo inclusive se utilizar do Laudo de Local de Crime juntado aos 

autos, acompanhado de grande acervo fotográfico, bem como de recurso 

tecnológico de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite, a 
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exemplo do “google maps”, dentre outros.

 Logo, a diligência pleiteada é inoportuna, desnecessária, ineficaz e com 

ares de protelatória:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. 

HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA 

DESNECESSÁRIA, IMPERTINENTE OU PROTELATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO 

EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O recurso foi interposto após 

o quinquídio legal. Todavia, malgrado a intempestividade recursal, impõe-se 

o exame de suas razões para constatação de eventual flagrante 

ilegalidade, apta a ensejar a concessão de ofício da ordem de habeas 

corpus. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias entenderam não existir 

constrangimento ilegal na decisão do Juiz que indeferiu a reconstituição 

simulada dos fatos por entender que o pleito tinha cunho meramente 

protelatório. Cabe destacar, ainda, que a desconstituição da conclusão a 

que chegou o acórdão impugnado depende de aprofundada incursão no 

conjunto fático-probatório, providência incompatível com os estreitos 

limites da via eleita. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de 

que "O indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não 

caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua 

discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que 

considerar desnecessárias ou protelatórias" (HC n. 198.386/MG, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 2/2/2015). Recurso ordinário em 

habeas corpus não conhecido. (RHC 87.342/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 08/06/2018)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO DA 

RECONSTITUIÇÃO DA CENA DO CRIME. JUSTIFICAÇÃO. SÚMULA 83 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 619 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL - CPP. OFENSA AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 

1(...) 2. "O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, 

impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui 

cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido 

processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, 

máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual 

adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada 

pelo princípio da boa-fé objetiva" (RHC 61.764/RJ, Rel. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 02/05/2016). Agravo regimental 

desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 835.256/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).

Por tais razões, indefiro o pedido.

 No mais, DOU COMO PREPARADO o presente processo, ordenando que o 

acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cuja 

sessão designo para o dia 23 de julho de 2020, às 09h, no Plenário do 

Tribunal do Júri desta capital.

Tome a Srª Gestora as providências cabíveis à realização do ato.

 Requisitem-se as F.A.C. como de costume e requerido pelas partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2020.

 Mônica Catarina Perri Siqueira

 Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Portaria

PORTARIA N.º 002/2020-GAB

O Exmo. Sr. Dr. GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO, Juiz de Direito da 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Estado Mato Grosso e Corregedor 

das Unidades Prisionais das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, no 

uso de suas atribuições legais na forma da lei etc...

CONSIDERANDO o disposto no art. 66, VII, da Lei de Execução Penal;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de 

janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo 

Coronavírus, ratificada pela declaração da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), na qual, Tedros Ghebreyesus, seu diretor-geral, declarou que o 

planeta vive uma pandemia do Novo Coronavírus, chamado de Sars-Cov-2 

(COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que 

dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19);

 CONSIDERANDO a Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de 

Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas 

preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus – COVID 

19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo;

 CONSIDERANDO o teor da Nota Técnica Orientativa 

01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT, cujo conteúdo disciplina orientações 

para prevenção de contágio por Novo Coronavírus e outras doenças;

CONSIDERANDO a necessidade de zelar pela saúde dos agentes públicos 

e demais usuários que atuam nas unidades prisionais;

CONSIDERANDO que o transporte diário de recuperandos(as), em 

cumprimento do regime fechado, para a realização de trabalho extramuros 

é medida que potencializa a exposição da PPL e os servidores do Sistema 

Penitenciário que trabalham nas unidades ao vírus;

CONSIDERANDO que é questão de tempo a chegada do vírus às cidades 

de Cuiabá e Várzea Grande, o que poderá atingir, frontalmente, o Sistema 

Penitenciário do Estado de Mato Grosso, caso medidas preventivas, de 

urgência, para contenção do contágio não sejam adotadas;

RESOLVE:

Art. 1º - Tendo em vista que a entrada de pessoas privadas de liberdade 

(PPL) nas unidades prisionais potencializa os fatores de propagação do 

vírus COVID-19, determino aos diretores das unidades prisionais de 

Cuiabá e Várzea Grande que destine local específico, na unidade 

prisional, a fim de manter em quarentena, presos oriundos de audiências 

de custódia ou quando homologado o flagrante, bem como, os em 

cumprimentos de mandado de prisão (provisória ou definitiva).

§1º - O período de duração da quarentena compreende o prazo de 14 

(quatorze) dias e alcançará toda e qualquer pessoa recolhida ao cárcere.

§2º - Deverá a equipe de saúde destinar cuidados específicos às PPL em 

quarentena para que, havendo alguma sintomática, seja-lhe destinado 

atendimento na rede pública de saúde, com a promoção das notificações 

devidas em caso de confirmação.

§3º - Em caso de confirmação de hipóteses do COVID-19, deverá a 

direção da unidade promover a imediata separação dos demais presos em 

triagem, bem como, informar ao Juiz competente.

 §4º Orienta-se, os diretores das unidades penitenciárias, entendendo 

necessário, separar a PPL que, eventualmente, tenha contato com 

qualquer pessoa externa (médicos, advogados, religiosos, entre outros), 

colocando-a em quarentena, em local seguro.

Art. 2º - Os diretores das unidades prisionais deverão, no prazo de 03 

(três) dias, comunicar via e-mail, aos Juízes com competência para 

julgamento dos processos criminais ou executivos de pena, da relação de 

PPL que se enquadram no perfil do grupo de risco, assim definidos pelo 

Ministério da Saúde, a exemplo dos diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 

(sessenta) anos, pós operados, portadores de HIV, tuberculose, 

insuficiência renal, gestantes, em tratamento de câncer, para fins de 

análise de eventual medida alternativa à prisão.

 Art. 3º - Para salvaguardar a saúde das PPL e dos servidores do Sistema 

Penitenciário que trabalham dentro das unidades, determino a suspensão 

da realização de toda e qualquer saída da unidade prisional de presos, 

salvo excepcional comprovação, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da data de 19.03.2020.

§1º - Entende-se por hipótese excepcional a saída para atendimentos 

médicos, falecimento de pessoa da família ou aquelas devidamente 

justificadas pela direção da unidade prisional.

§2º - A presente Portaria serve como justificativa para a ausência de 

comparecimento dos penitentes nas frentes de trabalho, de modo que, não 

poderá o(a) recuperando(a) ter prejuízo em seus vencimentos.

§3º - As Unidades Penitenciárias deverão encaminhar a lista dos(as) 

recuperandos(as) que trabalham extramuros, a fim de analisar a 

possibilidade de agraciá-los com eventuais benefícios, nos termos da 

Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

atentando-se à vedação constante no § 2º do artigo 122 da Lei nº 7.210, 

de 1984 (Lei de Execução Penal), incluído pela Lei nº 13.769, de 2018 

(Pacote Anticrime).

Art. 3º - A presente Portaria poderá ser modificada ou complementada a 

qualquer tempo, especialmente havendo mudança da situação fática da 

pandemia, permanecendo seus efeitos enquanto vigente o Decreto de 

Emergência.

Art. 4º - Encaminhem-se cópias da presente ao Corregedor Geral da 

Justiça de Mato Grosso, à Coordenação do GMF, à Defensoria Pública, ao 
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Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, ao Presidente da 

Secional da OAB/MT e aos representantes do Ministério Público em 

exercício na 2ª Vara Criminal de Cuiabá, à Fundação Nova Chance, ao 

Conselho da Comunidade e, individualmente via e-mail, às direções das 

unidades prisionais e Central de Monitoramento.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz de Direito

PORTARIA Nº 01/2020.GAB.II

 Suspende pelo prazo de 90 dias a necessidade de comparecimento 

mensal dos recuperandos que cumprem penas nos regimes aberto e 

semiaberto, livramento condicional ou penas alternativas.

O Exmo. Sr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, Juiz de direito 

que jurisdiciona perante o gabinete II do núcleo de execuções penais da 

Comarca de Cuiabá/MT, na condição de diretor da secretaria da vara, e 

também em razão da competência para fiscalizar o cumprimento das 

penas em regime semiaberto, aberto, livramento condicional, suspensão 

condicional das penas e penas alternativas, no uso de suas atribuições 

legais, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso v, da Recomendação 

62 do CNJ:

 Considerando a necessidade de minimizar a propagação do vírus 

coronavírus – Covid-19, e levando-se em consideração que – além do 

regime aberto, do livramento condicional, dos sursis e das penas 

alternativas – as penas em regime semiaberto, nesta comarca, são 

cumpridas em prisão domiciliar condicionada ao comparecimento mensal 

realizado junto à Fundação Nova Chance, resolve:

Art. 1º Suspender os comparecimentos mensais de todos os 

recuperandos que cumprem pena nos regimes semiaberto e aberto, 

livramento condicional, sursis (suspensão condicional da pena) e penas 

alternativas, realizados junto à Fundação Nova Chance, pelo prazo de 90 

dias.

Art. 2º Tal determinação não autoriza o descumprimento das demais 

determinações concernentes ao cumprimento das penas, notadamente 

quanto as obrigações relacionadas ao monitoramento eletrônico.

Art. 3º À exceção de novo ato, eventualmente expedido por este juízo, 

após o decurso de 90 dias, todos os recuperandos que se encontrem na 

situação descrita no art. 1º desta Portaria deverão retomar o imediato 

comparecimento mensal sob pena de eventual regressão cautelar e 

decretação da prisão.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Comunique-se a Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Encaminhe-se cópia da presente Portaria à Fundação Nova Chance para 

conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis.

Publique-se.

Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

– Juiz de Direito –

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 617768 Nr: 7757-38.2020.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA BIANCA PEREIRA, JUSSARA 

RODRIGUES DAS NEVES, MARCIO VINICIUS DA SILVA BATISTA, EDER 

MARCELO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370/MT

 Trata-se de prisão em flagrante ocorrida no dia 05.03.2020, em razão do 

cometimento dos crimes de organização criminosa e ingresso de aparelho 

celular em presídio, praticado, em tese, por Marcio Vinicius da Silva 

Batista, Andressa Bianca Pereira, Jussara Rodrigues das Neves e Eder 

Marcelo de Oliveira Silva.Consta dos autos que no dia 05.03.2020, por 

volta das 22:30 horas, uma equipe de policiais penais verificaram DRONES 

sobrevoando o perímetro da Penitenciária em consonância com o 

regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão 

ora apresentada, para os efeitos legais, motivo .2017.8.11.0042 e 

15053-63.2010.8.11.0042. Já a custodiada Jussara recentemente foi 

presa em flagrante delito, tendo evidenciam que a colocação dele em 

liberdade favorecerá a reiteração criminosa. A necessidade e adequação 

da prisão preventiva para garantia da os elementos carreados aos autos, 

verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão 

previstas no art. 319 do CPP, pois os crimes pelos quais foram autuados 

são graves e cujas circunstâncias revelam que tais imposições são 

insuficientes para coibir a prática de novos delitivos.Além disso, a 

jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decretação da prisão 

preventiva de membros de organizações criminosas é justificável como 

forma de interromper suas atividades (STJ-RHC 109260 CE 

2019/0067021-0- 10-05.2019).Diante disso, restando demonstrado o risco 

concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, CONVERTO a 

prisão em flagrante de Marcio Vinicius da Silva Batista, Andressa Bianca 

Pereira, Jussara Rodrigues das Neves e Eder Marcelo de Oliveira Silva em 

PRISÃO PREVENTIVA.Expeçam-se mandados de prisão.Traslade-se cópia 

desta decisão para os autos do inquérito correspondente, nos termos do 

art. 969, § 3° da CNGC/MT. Intime-se, notifique-se e cumpra-se expedindo 

o necessário.Por fim, distribua-se o presente ao juízo competente.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 607351 Nr: 46927-51.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI RAMOS DA SILVA, DIOGO DA COSTA 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:15.386

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:10

Intimando:DR. RODRIGO DA COSTA RIBEIRO OAB/MT 15.386 DR. ALMAR 

BUSNELLO OAB/MT 12213

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426858 Nr: 2129-10.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DUARTE PEREIRA DE LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - 

OAB:19.163-0

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO. OAB/MT - 19.163-0

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

14/04/2020, ÀS 17:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):JAKSOM XAVIER DOMINGOS DUTRA

Portaria:
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326194 Nr: 5888-21.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACO VALERIANO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:10

Intimando:ALESSANDRA GOUVEA DE VASCONCELLOS OAB/MT 9.023

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karolline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 470686 Nr: 10600-78.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CESAR PEREIRA GARCIA BURDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR: HELIO PASSADORE OAB/MT 3.008-A

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

16/04/2020, ÀS 17:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):JAKSOM XAVIER DOMINGOS DUTRA

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 478659 Nr: 18473-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON RODRIGUES FERREIRA, ELUIZIO 

GARCIA DUARTE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA - 

OAB:22331/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR: VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB/MT 22.331

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

15/04/2020, ÀS 17:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):JAKSOM XAVIER DOMINGOS DUTRA

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 503665 Nr: 42701-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RONEY ANDERSON CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5.920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. DÉCIO ARANTES FERREIRA - OAB/MT 5920

DRA. JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB/MT 7920

DR. LÉO CATALÁ - OAB/MT 17.525

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestarem quanto aos r. despacho de fls. 106, 

proferido nos autos acima mencionada, conforme abaixo transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Trata-se de incidente de Restituição de Cosas 

Apreendida, formulado por Roney Anderson Corrêa, para reaver os 

documentos do automóvel Gol GTS, ano 1992, placas BGG-4555, tendo 

em vista que o carro foi vendido a terceiro há muito tempo, todavia, não foi 

possível fazer a transferência da propriedade. Instando a manifestar, o M. 

Público opinou pelo indeferimento do pedido de restituição do documento 

do veículo descrito em epigrafe, tendo em vista a natureza dos crimes 

investigados nos autos em apenso, bem como por não restar comprovado 

que o documento não interessa ou não seja objeto de investigação nos 

autos. Com efeito, postulou o paquet pra que o referido bem móvel seja 

submetido a perícia técnica, visando comprovar que seus sinais 

idenficadores correspondem com os dados constantes do documento 

apreendido às fls. 165, bem como, comprove a origem licita do referido 

automóvel (vide fls. 93/94). Às fls. 105, o M. Público reiterou a cota de fls. 

93/94, bem como, requereu vista dos autos. É a sintese. É sabido que 

somente se procede com a restituição do bem ao requerente quando não 

sobejar a minima dúvida quanto a propriedade e a inexistência cabal de 

interesse probatório na sua retenção, assim, não havendo o requerente 

comprovando a licitude do bem e, em consonância com o parecer 

ministerial de fls. 93/94 e 105, o indeferimento do pleito é a medida que se 

impõe. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria acerca do tema: 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO 

- IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE LEGÍTIMA 

DO BEM. Havendo dúvidas acerca da propriedade do bem, deve ser 

indeferido o pedido de restituição do automóvel nesse momento, nos 

termos do Art. 120, do CPP, incabível a estituição do bem apreendido. 

(TJMG - Apelação Criminal 1.0702.17.0677559-0/001, Relator(a): Des. 

Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/02/2019, 

publicação da súmula em 13/02/2019) Destaque Nosso. POR TAIS 

CONSIDERAÇÕES, indefiro o pleito de fls. 79/81 formulado por Roney 

Anderson Corrêa, bem como, intimo para que apresente o veículo para a 

realização da perícia técnica do veículo GOL GTS, ANO 1992, PLACAS 

BGG-4555, no prazo de 20 (vinte) dias, a ser realizada pela POLITEC. 

Após, com a juntada do laudo, renove vista ao parquet, após, cls. Sem 

prejuízo, tranlade-se cópi desta decisão para os autos em apenso (ID. 

503036).

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 537956 Nr: 29525-88.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOZA ROSA ARCHANJO, MÁRIO BORGES 

JUNQUEIRA, IVO DOS SANTOS ARAÚJO, DURVAL VIEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092, RAIZA RAFAELA DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:, RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - OAB:23526, 

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - OAB:11247, VIVIANA 

KARINI DELBEN FERREIRA DE LIMA - OAB:11.247/MT

 Edital Genérico ME107
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Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Mário Borges Junqueira, Cpf: 92603319191, Rg: 

1366693-2 SSP MT Filiação: Arquibaldo Junqueira dos Santos e Marcia de 

Oliveira Borges Junqueira, data de nascimento: 18/10/1982, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, , Endereço: Rua Barão de Melgaço, N° 2.350, Edf. 

Barão Center, Sala 111, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do ARTIGO 288, CAPUT, ART. 299, CAPUT, 

ART. 288, CAPUT, E ARTS. 304 C/C 298 E 299, CAPUT DO CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 590347 Nr: 31761-76.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO VAZ CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:19494

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DRA. NANDA LUZ SOARES QUADROS - OAB/MT 19.494

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 12/03/2020, às fls. 

131/137, nos autos acima mencionados, na qual o réu GUSTAVO VAZ 

CURVO, foi condenado nas sanções do Artigo 155, § 4º, I (rompimento de 

obstáculo) c/c o Art. 14, II, ambos do CP, à pena de 02 (dois) anos e 10 

(dez) meses de reclusão, regime aberto, nos termos do Art. 33, parágrafo 

2º, "c", do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 404395 Nr: 8828-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUCE LEE DE PAULA SILVA, RICARDO 

WILSON BUENO FRANCHI, JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDINEY DE AMORIM - 

OAB:20088/BA

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 8828-51.2015.811.0042 (CÓDIGO: 404395)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): BRUCE LEE DE PAULA SILVA, RICARDO WILSON BUENO 

FRANCHI e JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA

 SENTENÇA

1. Relatório:

O Ministério Público Estadual, com base no incluso procedimento 

inquisitorial, ofereceu denúncia contra BRUCE LEE DE PAULA SILVA e 

RICARDO WILSON BUENO FRANCHI, qualificados nos autos em exame, 

pela prática das condutas típicas descritas no artigo 157, §2°, incisos I e II 

(cinco vezes), c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h" (três vítimas crianças), 

c.c. artigo 311, do Código Penal c.c. artigo 244-B, do ECA, todos em 

concurso material (art. 69 do Código Penal) e contra JHONATAN OLIVEIRA 

DA SILVA, também qualificado nos autos, pela prática da conduta típica 

descrita no artigo 157, §2°, inciso I e II (cinco vezes) e artigo 61, inciso II, 

alínea "h" (duas vítimas crianças), c.c. artigo 311, do Código Penal, c.c. 

artigo 244-B, do ECA (três vítimas crianças), c.c. artigo 307, do Código 

Penal, todos em concurso material (art. 69 do Código Penal), c.c. artigo 61, 

inciso I, do Código Penal.

 Consta na inicial acusatória todo o iter criminis dando conta de que os 

acusados, no dia 08 de fevereiro de 2015, subtraíram da vítima Elias 

Batista dos Santos, localizada na Comunidade Barreiro Branco, nesta 

Comarca, a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais), um celular da 

marca Blu, dois capacetes, uma motocicleta da marca Honda, modelo NXR 

150 Bross, cor vermelha, placa verdadeira HTP-1424 e uma motocicleta da 

marca Honda, modelo CG FAN ES, cor preta, placa verdadeira NPE-6772, 

de propriedade da vítima citada, que estava acompanhado de seus filhos 

adolescente e crianças de 13, 11 e 03 anos de idade.

 Posteriormente, os acusados entre os dias 08 e 14 de fevereiro de 2015, 

adulteraram as placas identificadoras das motocicletas. Segundo a 

denúncia, o exaurimento do crime de roubo e o crime de adulteração foi 

praticado pelos denunciados na companhia das adolescentes Daniela 

Santana Dos Santos, Evelin Santos Blos e Lurdilene Venâncio de Sá e, por 

este motivo, os réus incidiram também na prática do delito descrito no art. 

244-B do ECA, por três vezes, segundo o Parquet.

 Ainda, no dia 14 de fevereiro de 2015, na Rodovia Federal BR 463 o 

denunciado JHONATAN, no momento da abordagem que originou a 

presente persecução penal, atribuiu-se a identidade de TARCISIO ALVES 

PERREIRA, para obter vantagem em proveito próprio.

 Constam nos autos o respectivo auto de prisão em flagrante (fls. 

289/291), a oitiva policial dos envolvidos nas (fls. 292/310), a declaração 

onde JHONATAN ainda era qualificado como TARCISIO (fls. 309/310), 

assim como a oitiva das menores supostamente envolvidas nos delitos, 

vítimas do crime de corrupção de menor, nas fls. 315/327.

A denúncia foi recebida no dia 16 de junho de 2015 (fls. 268/270).

 Os réus foram devidamente citados (fls. 456/506) e apresentaram 

resposta à acusação às fls. 441/442, 443/444 e 461.

 A instrução foi realizada em duas oportunidades, sendo a primeira no dia 

03.04.2018 (fls. 545/546), oportunidade em que foi ouvida a testemunha Eli 

Eder Almeida Bueno, mídia digital às fls. 547 e a segunda no dia 

31.07.2019, ocasião em que os réus RICARDO e BRUCE LEE foram 

interrogados (fl. 393).

 Na segunda audiência o Ministério Público aditou a inicial acusatória por 

entender que após regular instrução criminal, nos termos do Art. 384 do 

CPP, a imputação inicial da prática de crime de roubo circunstanciado 

contra todos os denunciados não se sustentou em razão de a vítima Elias 

ter declarado na fase policial que não reconhecia os Réus BRUCE LEE E 

RICARDO e que o Réu JHONATHAN aparentava um dos assaltantes, fato 

que não foi alterado em razão do não comparecimento da vitima na 

instrução criminal.

 Portanto, o Ministério Público pleiteou a alteração da imputação do crime 

de roubo para o crime de receptação dolosa previsto no art.180 caput do 

Código Penal, mantendo inalteradas as demais imputações.

 O aditamento foi devidamente recebido e as partes manifestaram-se no 

sentido de ser desnecessária a realização de novas provas acerca do 

delito de receptação imputado (fl. 389-verso).

 O réu JHONATAN foi interrogado via carta precatória (CD-Rom, fl. 633).

A acusação, em seus memoriais finais, pugnou pela parcial procedência 

da denúncia para condenar os acusados BRUCE LEE DE PAULA SILVA, 

nas penas do crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal), 

aplicando-lhe a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea "d", do 

Código Penal) e, JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA como incurso nas 

sanções do crime de receptação (artigo 180, caput) reconhecendo em 

seu desfavor da agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código 

Penal) e absolver o réu RICARDO WILSON BUENO FRANCHI, nos termos 

do artigo 386, inciso V, Código Penal (fls. 408/415).

A defesa do réu JHONATAN sustentou que não há prova segura de que o 

acusado concorreu para a prática do crime, afirmando que ele estava a 

caminho do país vizinho, Paraguai, na companhia Ricardo e das menores 

citadas na denúncia, porém como carona, sem saber que a motocicleta 
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pilotada por BRUCE LEE era produto de crime.

 Segundo a defesa, o réu desconhecia a alegada “função de batedores” 

que foi a razão da imputação da prática de crime em seu desfavor, 

consubstanciada na acusação de que ele e as demais pessoas que 

estavam no veículo com ele, inclusive o corréu RICARDO, auxiliaram 

BRUCE LEE a realizar a condução da motocicleta até o país vizinho, 

estando encarregado de informar as barreiras policiais do caminho 

percorrido.

Assim, a defesa de JHONATAN pleiteou a sua absolvição com fulcro no 

artigo 386, III, IV, V e VI do Código de Processo Penal, sem, contudo, 

esmiuçar o fundamento de seu pedido com base em todos estes incisos 

(fls. 417/418).

 A defesa de BRUCE LEE, preliminarmente pleiteou a extinção de sua 

punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, argumentando 

que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos crimes e, assim, 

o prazo da prescrição da pretensão punitiva para a hipótese do art. 180, 

caput do Código Penal é de 04 (quatro anos), lapso já decorrido entre o 

recebimento da denúncia (06.06.2015) e os dias atuais. No mérito, admitiu 

a confissão espontânea e pleiteou o reconhecimento desta atenuante e da 

atenuante da maioridade relativa, com aplicação de pena mínima e regime 

aberto para cumprimento da pena (fls. 419/421).

A defesa do acusado RICARDO pleiteou a sua absolvição em consonância 

com o parecer ministerial (fl. 422).

 É o relatório.

 2. Fundamentação:

2.1. Preliminar de extinção de punibilidade do acusado BRUCE LEE DE 

PAULA SILVA:

Analisando os autos verifico que, ao contrário do que sustentou a defesa, 

o marco inicial do prazo prescricional é dia 31.07.2019, data do 

recebimento do aditamento à denúncia que é causa interruptiva do curso 

prescricional, tendo em vista que na hipótese houve alteração substancial 

dos fatos já que o acusado foi denunciado pela prática de cinco crimes de 

roubo, um crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor 

e três crimes de corrupção de menor, todos em concurso material, sendo 

aditada a denúncia para imputar-lhe a prática de um crime de receptação, 

em contexto diverso do apresentado na inicial acusatória.

Neste sentido:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INCLUSÃO DE FATOS 

NOVOS. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. OFENSA À SÚMULA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 

STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. "A decisão que recebe o aditamento espontâneo próprio 

real material configura novo marco interruptivo da prescrição, porquanto 

referida peça acrescenta aspectos fáticos que determinam alteração 

substancial da narrativa anterior" (RHC 89.527/SP, Rel. Ministro FELIX 

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 11/4/2018). 2. "Não 

se afigura possível o conhecimento do apelo nobre no ponto em que se 

alega desrespeito a Enunciado Sumular, por não se inserir no conceito de 

lei federal". Súmula n.º 518/STJ (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro 

JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1/9/2016, DJe 9/9/2016). 3. "O 

patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automaticamente, 

na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo 

indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos 

previstos em lei" (AgRg no REsp 1732121/SC, Rel. Ministro RIBEIRO 

DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 28/6/2018). 4. 

Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1449791/RJ, Rel. Ministro 

JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 

30/09/2019).

Portanto, não há falar-se em extinção da punibilidade do acusado. Passo à 

análise do mérito.

 2.2. Da extinção da punibilidade do acusado JHONATAN OLIVEIRA DA 

SILVA, em relação ao crime de Falsa Identidade:

 No que pertine aos crimes imputados ao acusado JHONATAN, o delito 

previsto no artigo 307 do Código Penal é apenado com pena máxima de 

uma ano e para este delito, a denúncia foi recebida em 16 de junho de 

2015, sendo que de lá para cá, nenhuma causa suspensiva ou interruptiva 

ocorreu.

 Para crimes apenados com a pena máxima de um ano o artigo 109, inciso 

V, do Código Penal, estabelece que a prescrição dá-se com o decurso do 

prazo de quatro anos, lapso este já decorrido.

 Logo, o crime de falsa identidade encontra-se prescrito e, portanto, julgo 

extinta a punibilidade do réu JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA, 

preliminarmente e de ofício, a teor do que define o artigo 61 do Código de 

Processo Penal, em relação à prática do crime previsto no art. 307 do 

Código Penal, com fulcro no que preceitua o artigo 107, inciso IV c.c. artigo 

109, inciso V, ambos do Código Penal.

2.3. Materialidade:

A materialidade dos delitos encontra-se no auto de prisão em flagrante 

delito de fls. 24/25, nos termos de apreensão de fls. 42, 47, 53/54, 60/62, 

no auto de avaliação indireta de fl. 156, no boletim de ocorrência de fls. 

329/330 e nos depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto em 

Juízo.

 2.4. Autoria:

No que pertine à autoria denota-se a presença satisfatória de provas 

suficientes e aptas a confirmarem a ocorrência do crime de receptação 

imputado aos acusados BRUCE LEE e JHONATAN.

 Delineou-se em sede policial que os réus realizavam uma viagem ao 

Paraguai quando, em dado momento, foram abordados pela Polícia 

Rodoviária Federal que descortinou que BRUCE LEE conduzia a 

motocicleta marca Honda, modelo NXR 150 Bros subtraída da vítima Elias 

Batista e que os demais réus realizavam o auxílio no transporte da 

motocicleta até o país vizinho, tanto financeiro quanto com informações 

acerca da existência de barreiras policiais.

 Naquela oportunidade, BRUCE LEE confessou os fatos e disse que 

estava realizando o transporte a mando de JHONATAN, este que também 

foi citado pelas menores que estavam com eles como a pessoa que arcou 

com as despesas delas, consoante se infere dos relatos de fls. 296/297 e 

315/324.

BRUCE LEE disse que não tinha certeza, mas acreditava que JHONATAN 

havia organizado a viagem daquela forma para que a motocicleta fosse 

trocada por drogas no Paraguai e, no retorno, as adolescentes voltassem 

portando este material. Coaduna-se com a sua suspeita, a informação 

prestada pela menor Evelin Santos Blos que estava com o seu documento, 

porque não sabia se voltaria do Paraguai de carro ou de ônibus (fl. 318).

As menores envolvidas nos delitos disseram que desconheciam o intento 

delitivo dos demais e ao que tudo indica elas realmente foram envolvidas 

nos fatos pelo corréu JHONATAN e sua namorada na época, a menor 

Ludirlene, já que todos os ouvidos disseram que Ludirlene foi o elo que 

permitiu o encontro das cinco pessoas que estavam no veículo Celta 

conduzido por RICARDO.

Também do inquérito policial colhe-se que todos os policiais responsáveis 

pela abordagem afirmaram que os réus estavam nervosos e que ao 

tomarem conhecimento de que os componentes do veículo Celta 

auxiliavam BRUCE LEE no transporte da motocicleta, foram verificar o 

aparelho celular dos envolvidos, pois a notícia era de que a cada barreira 

policial JHONATAN ligava para BRUCE LEE para avisá-lo que deveria 

aguardar até que verificassem se estava ocorrendo ordem de parada ou 

não, contudo constataram que JHONATAN e RICARDO havia apagado 

todos os registros de chamadas de seus aparelhos de telefone.

 Este fato respalda a afirmação de que havia ali um conluio e que o 

transporte era feito por BRUCE LEE com o auxílio de JHONATAN, segundo 

confessado por aquele.

 Os policiais rodoviários informaram que o sapato de BRUCE LEE foi 

encontrado no porta-malas do veículo Celta. Os depoimentos estão nas 

fls. 292/295 dos autos.

 Não se descuida que a admissão de autoria e as demais provas relatadas 

até então se deram na fase inquisitiva, contudo, é igualmente certo que o 

réu manteve a confissão quando ouvido em juízo, embora tenha alterado o 

contexto que relatou em sede policial e, como se sabe, a teor do 

Enunciado n.º 11 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras 

Criminais Reunidas, “a confissão feita no inquérito policial, embora 

retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros 

elementos de prova”. Assim como é evidente que as provas inquisitoriais, 

sempre que em consonância com as provas produzidas em Juízo, é meio 

idôneo de prova, sobretudo quando não há máculas, nulidades, ou 

suspeitas capazes de reduzir o seu valor.

 Na hipótese as provas são coesas, harmônicas e plenamente capazes de 

reconstruir o que de fato ocorreu.

 Em juízo, confirmou-se que RICARDO pediu emprestado o veículo de seu 

tio Eli, ouvido nos autos, e seu tio nada sabia sobre o local para onde seu 

sobrinho iria, pois ele lhe pediu o automóvel para “ir ao carnaval” e no dia 

seguinte, a polícia da cidade de Ponta Porã/MS entrou em contato com Eli 
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afirmando que seu veículo havia sido apreendido (fl. 547).

 Confirmou-se que todos estavam juntos quando foram presos, embora os 

acusados tenham afirmado que não praticaram crime em coautoria.

BRUCE LEE confessou a autoria do crime de receptação, disse que 

receberia pelo transporte da motocicleta e negou-se a indicar quem foi o 

mandante do crime, afirmando que sofreria represálias caso delatasse 

seus comparsas.

 Disse que não conhecia os demais envolvidos, não obstante esta 

afirmação não se sustente de forma alguma nos autos.

 Optou, o acusado, por admitir a receptação e isolar a sua versão, 

alterando todo o iter criminis que em sede policial revelara. Segue o seu 

depoimento:

Que não praticou o roubo. Que não conhece os demais. Que estava 

conduzindo a moto para ganhar um dinheiro. A moto era roubada. Que ia 

receber R$1.500,00. Que durante o trajeto estava junto com as pessoas 

do veículo Celta. Que conhecia a LENE. Que estavam em um churrasco e 

ouviu a conversa de que eles iriam ao Paraguai e então, ofereceu-se para 

ir junto. Que não pode dizer quem lhe entregou a moto por medo de sofrer 

represálias. Que a pessoa que lhe pagou não estava no carro. Que 

confessa o crime de receptação. Que não conhece os demais. Que 

conduziu a moto. Que o dinheiro do combustível era dele. Que não sabe 

sobre a adulteração da moto. Que pegou a moto no mesmo estado em que 

ela foi apreendida. Que não tem capacidade de adulterar.

A imposição de represálias aos acusados tidos como caguetas é uma 

verdade no mundo do crime e bem justifica a atitude de BRUCE LEE quanto 

aos pormenores que envolveram a sua admissão de culpa e, não obstante 

isso, sua participação na empreitada se mostra incontestável nos autos.

JHONATAN OLIVEIRA, apontado como a pessoa que articulou a 

receptação, desde quando ouvido em sede policial negou a autoria delitiva 

e disse que estavam realizando uma viagem a passeio e que BRUCE LEE 

era amigo de Lene, sua namorada na época. Segundo ele, estava sem 

condições de cometer crimes, porque se recuperava de uma tentativa de 

homicídio que sofrera.

 Colaciono o depoimento do réu JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA:

Que estava em SP na data do suposto roubo. Que logo que chegou a 

Cuiabá encontrou uma namorada e nisso combinaram de ir ao Paraguai. 

Que foram o depoente, sua namorada, RICARDO e Bruce estava em uma 

moto. Que não os conhecia. Que na época não tinha condições de saúde 

e nem psicológica de praticar um crime. Que estava se recuperando de 

uma cirurgia por ter levado sete tiros. Que estava cheio de cicatrizes, 

usando curativos. Que já tinha sido condenado pela prática de roubo. Que 

recebeu os tiros no dia 30.10.2014, que ficou em coma dois meses. Que 

os tiros foram em razão de uma tentativa de homicídio. Que estava bem 

debilitado. Que tem prova de que só voltou a Cuiabá dia 12 de fevereiro. 

Que sua namorada era a LENE. Que ela ia ao Paraguai fazer compras. 

Que foram ao Paraguai de carro, em um Celta prata do Ricardo. Que um 

amigo dela, um rapaz moreno, estava com a motocicleta. Que não sabia 

que a motocicleta era adulterada. Que usou nome de Tarcísio. Que ele é 

seu ex-cunhado. Que não sabia do roubo da moto. Que no dia do roubo 

não estava em Cuiabá. Que tem fotos de onde estava. Que as meninas 

eram menores. LENE era sua namorada. Que as outras duas meninas 

eram amigas da LENE. Que elas não praticaram crimes. Que não sabe se a 

moto ia ao Paraguai para ser trocada por drogas. Que certamente o rapaz 

não tinha boa intenção, mas não sabe dizer. Que escondeu sua identidade 

porque não podia sair da cidade. Que de Santos para Cuiabá veio com um 

amigo caminhoneiro. Que era uma carreta carregada com container. Que 

em Santos estava se recuperando. Que tinha parentes lá. Que ficou na 

casa de uma tia sua e foi ao Hospital em Ribeirão Preto. Que se lembra que 

foi detido no hospital. Que viram que o mandado estava errado. Que não 

conhece o BRUCE LEE ele era conhecido da LENE, mas sabe que ele 

estava com a motocicleta. Que RICARDO estava dirigindo o veículo que 

usaram. Que era o dono do carro.

 Não obstante a celeuma doutrinária quanto à natureza jurídica do 

interrogatório do réu – se constitui meio de defesa ou meio de prova –, é 

certo que o relato do acusado deve ser confrontado com os demais 

elementos de cognição constantes dos autos e considerado com base 

nos critérios de verossimilhança e razoabilidade.

In casu, a alegação de JHONATAN de que veio a desembocar de maneira 

fortuita e aleatória no delito é totalmente contrária às demais provas, 

destacando-se o fato de que foi encontrado na companhia de BRUCE LEE, 

réu confesso, foi apontado por BRUCE LEE como coautor do delito e pelas 

menores envolvidas como pessoa responsável pelo pagamento da maior 

parte das despesas da viagem. Era namorado da pessoa apontada como 

o elo entre todos os outros envolvidos e, ainda, possui antecedentes 

criminais que tornam frágil a sua idoneidade.

 Além disso, JHONATAN afirmou conhecer BRUCE LEE e revelou que eles 

estavam juntos, enquanto BRUCE LEE, em juízo, disse não conhecer 

ninguém. É certo que nem um e nem o outro dizem a verdade, entretanto 

destaco esta divergência para mostrar que os réus agiram em uma 

tentativa desesperada de reduzir as suas responsabilidades 

apresentando versão que não condiz com as robustas provas que lhes 

pesam.

 Na mesma toada, conquanto o réu RICARDO não tenha confessado a 

prática delitiva e faltem provas capazes de incriminá-lo, ele confirmou a 

presença de todos os envolvidos, confirmou que BRUCE LEE e 

JHONATAN estavam no veículo e revelou que via BRUCE LEE 

abastecendo a motocicleta algumas vezes, embora tenha dito que eles 

não esperavam um ao outro, confirmou que estavam sempre próximos. 

Vejamos:

Que conhece BRUCE LEE. Que conheceu o JHONATAN. Que não praticou 

o roubo. Que não sabe porque estão dizendo que foi ele. Que viu a moto 

com o BRUCE LEE. Que conheceu ele em uma festa no bairro Osmar 

Cabral. Que se conheceram através da LENE. Que na festa combinaram 

de ir ao Paraguai e o BRUCE LEE disse que ia junto. Que não sabia que a 

moro era roubada. Que não sabe o nome que JHONATAN usou. Que na 

viagem ele se apresentava como JHONATAN. Que não tinha um TARCISIO 

dentro do carro. Que o BRUCE LEE também estava na festa. Que pegou o 

carro do seu tio. Que no carro estava a LENE e mais duas amigas dela. 

Que a moto estava com o BRUCE. Que fizeram a viagem normalmente. Que 

paravam para abastecer e via a motocicleta mas um não esperava o outro. 

Que não sabe quem passou a moto para BRUCE LEE. Que conheceu 

BRUCE LEE na festa, não conhecia antes. Que acreditava que a moto 

fosse do BRUCE LEE. Que da festa combinaram de ir no dia seguinte ao 

Paraguai. Que não viu BRUCE LEE com a moto, na festa. Que não 

combinou que ia no carro. Que ele só disse que iria junto. Que ia fazer 

compras e curtir. Que as despesas foram divididas. Que o JHONATAN 

estava com a LENE, ficando ou namorando, não sabe dizer.

BRUCE LEE foi capturado e preso na condução da motocicleta e na 

companhia dos demais envolvidos e nas duas oportunidades em que foi 

ouvido, disse que aceitou praticar o crime por necessidades financeiras. 

Sendo assim, a melhor versão é a de que JHONATAN efetuou o 

pagamento das despesas do transporte auxiliando, portanto, BRUCE LEE 

na prática do delito.

 Isso porque além de ficar provado que sozinho, às próprias expensas, 

BRUCE LEE não poderia realizar o transporte, o fato de os acusados terem 

apagado todas as informações dos aparelhos celulares após a 

abordagem policial, a reunião deles com pessoas menores de idade que 

cotidianamente são usadas na prática de crimes, sobretudo quando 

envolve o tráfico de drogas, tudo isso aliado à total ausência de qualquer 

prova capaz de justificar o que os acusados alegaram, bem assentam a 

acusação da prática do crime de receptação, isso em relação aos réus 

BRUCE LEE DE PAULA SILVA e JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA.

No que pertine ao acusado RICARDO WILSON BUENO FANCHI, em que 

pesem os fortes indícios delineados em sede policial acerca de sua 

participação no delito de receptação, nenhuma prova em seu desfavor foi 

repetida em juízo e, assim, a fragilidade do acervo torna imperiosa a 

aplicação do benefício da dúvida, consubstanciado no princípio in dubio 

pro reo para absolvê-lo.

Neste particular entendo que a hipótese é de fragilidade das provas 

produzidas em juízo e não da presença de provas concretas de que ele 

não participou do crime isso por duas razões que julgo fortes o suficiente 

para dizer que há dúvida. Uma, a suposta festa onde os acusados 

disseram ter combinado a viagem quando ouvidos em juízo, não foi 

sustentada por nenhum deles e nem pelas menores envolvidas em sede 

policial. Duas, RICARDO também apagou todos os dados das chamadas 

recebidas e efetuadas em seu aparelho celular, antes da polícia apreender 

o aparelho.

 Não é comum em um contexto como o apresentado no caso em tela, duas 

pessoas suspeitas excluírem dados que os ligariam ao delito.

 Assim sendo, reconheço a fragilidade das provas para fins de 

condenação, pois é certo que aquelas provas carreadas aos autos devem 

sempre oportunizar ao julgador plena convicção dos fatos, propiciando-lhe 

proferir decisão isenta de incerteza e absolutamente imparcial, uma vez 

que a repreensão do mal exige plena convicção na medida em que 
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condenação judicial de um inocente é, talvez, o modelo de injustiça por 

excelência.

 Não ignoro que a absolvição de um culpado também conduz ao injusto, 

porém a diferença entre as duas injustiças é o cárcere e este sim é 

demasiadamente grave, adoece famílias, acaba com uma vida toda, sendo, 

portanto, pertinente reconhecer o benefício da dúvida ainda que 

necessário para isso sopesar as injustiças possíveis, dosando os graus 

de incompatibilidade entre os envolvidos. É a hipótese do conflito entre jus 

puniendi e jus libertatis, sendo que este deve prevalecer.

 Neste sentido seguem excertos jurisprudenciais:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE – ABSOLVIÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PRETENSÃO 

CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – 

ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A livre convicção do 

julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados 

objetivos indiscutíveis. A condenação por ESTUPRO só é admitida quando 

há provas judicializadas evidente sobre a autoria e materialidade delitiva. 

Por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova 

firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de 

ESTUPRO, entendo que o melhor caminho é a manutenção da 

ABSOLVIÇÃO, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo 

condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, 

escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se 

verifica no caso dos autos com relação ao referido crime, capitulado no 

artigo 214, do Código Penal. (N.U 0011754-20.2006.8.11.0042, CÂMARAS 

ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara 

Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A C/C 

ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA 

ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APONTE INCRIMINADOR 

INSEGURO – DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS - ABSOLVIÇÃO QUE SE 

IMPÕE, FORTE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA 

ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora presentes 

indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e 

convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, 

mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial 

probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do 

acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória 

mantida. (N.U 0016976-90.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS 

CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 

07/05/2019, Publicado no DJE 07/05/2019).

Portanto, em decorrência da anemia da prova judicialmente constituída em 

relação às condutas delitivas imputadas ao réu RICARDO WILSON BUENO 

FRANCHI a absolvição é medida que se impõe por aplicação do princípio in 

dubio pro reo.

2.5. Atenuantes:

O acusado BRUCE LEE contava com menos de vinte e um anos na data do 

crime e confessou a autoria delitiva quando ouvido em juízo. Assim, 

reconheço em seu benefício a atenuante da Maioridade Relativa e da 

Confissão Espontânea, previstas no art. 65, I e 65, III, d, do Código Penal.

 2.6. Agravantes:

O acusado JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA contava com quatro 

condenações transitadas em julgado antes da data do crime em tela, 

consoante se infere das informações constantes em sua folha de 

antecedentes criminais que aponta os autos nº 6905-58.2013.811.0042 – 

código 346397 – da Segunda Vara Criminal como o processo executivo 

das penas do réu.

 Assim, incide em seu desfavor a agravante da reincidência prevista no 

art. 61, I do Código Penal.

 3. Dispositivo:

Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para 

CONDENAR os acusados BRUCE LEE DE PAULA SILVA, qualificado nos 

autos, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput c.c. artigo 65, 

inciso I e III, alínea d, ambos do Código Penal e JHONATAN OLIVEIRA DA 

SILVA, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 180, 

caput, c.c. artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, bem como para 

ABSOLVER o réu RICARDO WILSON BUENO FRANCHI, nos termos do 

artigo 386, inciso VII, Código de Processo Penal.

4. Dosimetria:

Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.

 4.1. Do réu BRUCE LEE DE PAULA SILVA:

a) Circunstâncias judiciais:

Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que 

permeou a sua conduta extrapola a gravidade do crime de receptação. O 

réu conduziu motocicleta objeto de crime para a prática de outros crimes, 

conduzindo-a até a cidade de Ponta Porã/MS, com o objetivo de acessar o 

país vizinho, Paraguai, e claramente com a intenção de deixá-la naquele 

País para o posterior comércio havendo fortes indícios de que ele o corréu 

JHONATAN estariam fomentando o tráfico de drogas, de modo que a 

evasão de divisas neste contexto, a meu ver, é excesso capaz de 

sustentar um maior grau de reprovação da conduta nesta fase.

 Acerca dos antecedentes criminais, o réu era tecnicamente primário ao 

tempo do crime.

 Sobre a conduta social do acusado não houve provas produzidas 

durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na 

comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de 

sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu 

meio social.

Nesta mesma linha, a personalidade do agente também não foi avaliada, 

não havendo dados objetivos para valoração desta circunstância.

 Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as 

circunstâncias do crime também não excederam as normalmente 

empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as 

circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente 

embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.

 As consequências do crime foram prejuízos materiais, contudo, o valor do 

prejuízo não foi matéria de prova.

 A vítima não estava no local e nada pode fazer ou fez para influenciar no 

resultado criminoso, de modo que o comportamento da vítima não serviu 

para minorar o quantum de pena nesta primeira fase da dosimetria.

 Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a 

pena base em 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de reclusão e 

15 (quinze) dias-multa, em razão da culpabilidade.

b) Circunstâncias legais:

Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas.

 Pela confissão espontânea e maioridade relativa, com fulcro no que 

preceitua o art. 65, I e III, d, do Código Penal, reduzo a pena em seis meses 

de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, encontrando o montante de 01 (um) 

ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nesta fase.

 c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena a serem 

consideradas.

 d) Pena definitiva:

TORNO DEFINITIVA a pena do réu BRUCE LEE DE PAULA SILVA, 

qualificado nos autos, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.

e) Do Regime de Cumprimento da Pena:

A reprimenda será cumprida em regime inicial ABERTO conforme o art. 33, 

§ 2º, c, do Código Penal.

f) Substituição da pena:

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, 

considerando, ainda, que a ficha de antecedentes criminais não aponta o 

envolvimento do acusado na prática de outros delitos, hei por bem 

substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 01 (uma) pena 

restritiva de direitos, em consonância com o disposto no art. 44, § 2º, do 

Código Penal, a qual será definida pelo r. Juízo das Execuções Penais.

4.2. Do réu JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA:

a) Circunstâncias judiciais:

Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que 

permeou a sua conduta extrapola a gravidade do crime de receptação. O 

réu conduziu motocicleta objeto de crime para a prática de outros crimes, 

conduzindo-a até a cidade de Ponta Porã/MS, com o objetivo de acessar o 

país vizinho, Paraguai, e claramente com a intenção de deixá-la naquele 

País para o posterior comércio havendo fortes indícios de que ele o corréu 

BRUCE LEE estariam fomentando o tráfico de drogas, de modo que a 

evasão de divisas neste contexto, a meu ver, é excesso capaz de 

sustentar um maior grau de reprovação da conduta nesta fase.

 Acerca dos antecedentes criminais, o réu era tecnicamente primário ao 

tempo do crime.

 Sobre a conduta social do acusado não houve provas produzidas 

durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na 
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comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de 

sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu 

meio social.

Nesta mesma linha, a personalidade do agente também não foi avaliada, 

não havendo dados objetivos para valoração desta circunstância.

 Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as 

circunstâncias do crime também não excederam as normalmente 

empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as 

circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente 

embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.

 As consequências do crime foram prejuízos materiais, contudo, o valor do 

prejuízo não foi matéria de prova.

 A vítima não estava no local e nada pode fazer ou fez para influenciar no 

resultado criminoso, de modo que o comportamento da vítima não serviu 

para minorar o quantum de pena nesta primeira fase da dosimetria.

 Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a 

pena base em 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de reclusão e 

15 (quinze) dias-multa, em razão da culpabilidade.

b) Circunstâncias legais:

Pela reincidência na prática de delitos, havendo provas de que na data do 

crime, o acusado contava com quatro condenações transitadas em 

julgado, majoro a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) 

dias-multa, encontrando o montante de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, nesta fase.

 Inexistem circunstâncias atenuantes a serem apreciadas.

 c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena a serem 

consideradas.

 d) Pena definitiva:

TORNO DEFINITIVA a pena do réu JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA, 

qualificado nos autos, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

e 23 (vinte e três) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.

e) Do Regime de Cumprimento da Pena:

A reprimenda será cumprida em regime inicial SEMIABERTO, em razão da 

reincidência.

f) Substituição da pena:

Pelos predicados desfavoráveis, extensa ficha criminal do acusado, aliado 

à reincidência, deixo de substituir a sua pena.

 5. Objetos Apreendidos:

- DECRETO o perdimento de quaisquer bens que não foram reclamados 

porque a apreensão ocorreu no ano de 2015 e de lá para cá, os objetos 

que interessavam aos proprietários foram restituídos. Se as apreensões 

se referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua destruição, e 

em se tratando de objetos que possuem valor econômico, proceda-se ao 

leilão ou doação, conforme o caso;

6. Deliberações finais:

a) DEIXO DE CONDENAR os réus nos termos do art. 387, IV, do Código de 

Processo Penal, em razão da ausência de debate processual a respeito 

do valor dos danos a serem eventualmente reparados e provas 

suficientes a sustentá-los, primando, assim, pelo devido processo legal. 

Outrossim, ressalte-se que nada impede que a vítima postule o 

ressarcimento do prejuízo em tela, na esfera cível.

b) Isento os acusados do pagamento de custas e despesas processuais.

c) Intime-se a vítima, conforme determinação constante no artigo 201, § 2º 

do CPP.

d) Eventual detração será realizada pelo juízo da execução.

e) Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

- comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, via 

sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;

- comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal, 

alimentando os dados no sistema SINIC;

- expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;

- arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 152450 Nr: 20180-98.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANEIA SANABRIA ORTIZ 

PRADO - OAB:

 INQUÉRITO POLICIAL N.º 20180-98.2009.811.0042 CÓDIGO: 152450

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: GERSON BISPO DA SILVA

Vistos etc.

Sentença absolutória prolatada às fls. 122/125.

 O Ministério Público interpôs recurso de apelação à fl. 126 com as 

inclusas razões de apelações às fls. 127/136.

O recurso interposto pelo Ministério Público é tempestivo, conforme 

certidão de fl. 137.

A defesa do acusado GERSON BISPO DA SILVA apresentou as devidas 

contrarrazões de apelação às fls. 139/144.

Sendo assim, RECEBO a Apelação interposta pelo Ministério Público, em 

efeito devolutivo.

Após, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades 

legais, do artigo 601, caput, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518565 Nr: 10803-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:

 Intimar o Réu para que, no prazo legal, apresente memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 548215 Nr: 39234-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

HDI SEGUROS AS, VANESSA DE ARAÚJO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO, 

GABRIEL FAGUNDES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HARIADINY H. DE ALMEIDA 

LOBATO - OAB:, JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - OAB:

 Intimar a defesa do réu Victor Hugo para apresentar razões de apelação 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 439604 Nr: 16139-59.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERSON PEREIRA DO AMARAL, ROGÉRIO 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR DE AZEVEDO - OAB:, 

JARBAS RODRIGUES GOMES CUGULA - OAB:

 Cód. 439604

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria conjunta N°247/2020, do TJMT e a 

recomendação N°62/2020, do CNJ, as quais recomendou o 

reagendamento de audiências, REDESIGNO a audiência marcada , para o 

dia 01.07.2020 às 14h00min.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 17 de março de 2020.
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LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 461985 Nr: 1824-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME GOMES PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617

 Cód. 461985

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria conjunta N°247/2020, do TJMT e a 

recomendação N°62/2020, do CNJ, as quais recomendou o 

reagendamento de audiências, REDESIGNO a audiência marcada, para o 

dia 05.07.2021 às 16h30min.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 17 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 487816 Nr: 27362-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDA, VGDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/B, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES. - 

OAB:

 Cód. 487816

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria conjunta N°247/2020, do TJMT e a 

recomendação N°62/2020, do CNJ, as quais recomendou o 

reagendamento de audiências, REDESIGNO a audiência marcada, para o 

dia 07.07.2020 às 14h30min.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 18 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 494939 Nr: 34188-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE SOUZA CAMPOS, GABRIEL 

CARLOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128

 Cód. 494939

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria conjunta N°247/2020, do TJMT e a 

recomendação N°62/2020, do CNJ, as quais recomendou o 

reagendamento de audiências, REDESIGNO a audiência marcada, para o 

dia 28.06.2021 às 16h30min.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 17 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 574009 Nr: 16835-90.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO GUEDES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO M. DA 

SILVA JUNIOR - OAB:19794

 Cód. 574009

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria conjunta N°247/2020, do TJMT e a 

recomendação N°62/2020, do CNJ, as quais recomendou o 

reagendamento de audiências, REDESIGNO a audiência marcada, para o 

dia 29.06.2021 às 16h30min.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 17 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 456584 Nr: 33914-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO LAURO QUEIROZ VANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIANO GARCIA 

NETO - OAB:11443/0, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:

 Cód. 456584

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria conjunta N°247/2020, do TJMT e a 

recomendação N°62/2020, do CNJ, as quais recomendou o 

reagendamento de audiências, REDESIGNO a audiência marcada , para o 

dia 03.06.2020 às 15h00min.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 17 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 505726 Nr: 44733-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARITSA MORGANA SILVA LIMA, Rg: 

2408102-7, Filiação: Cacilda Mara da Silva Lima e Aniceto do Carmo Lima, 

data de nascimento: 01/07/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), pensionista, Telefone 9276-0451. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Levando-se em consideração as modificações trazidas ao 

artigo 171 do Código Penal, pela Lei 13.964/19 no que se refere à 

necessidade de representação nas ações públicas como condição de 

prosseguibilidade, e tendo claro que a norma processual, em apreço, tem 

natureza mista, e, portanto, beneficia o Acusado, determino a intimação 

pessoal da Vítima, para que manifeste a sua vontade, dentro do prazo 

decadencial de 30(trinta) dias (artigo 91 da Lei nº 9099/95), quando 

deverá ofertar REPRESENTAÇÃO, sob pena de decadência, para que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 724 de 994



presente feito prossiga em relação ao Acusado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 17 de março de 2020

Maria Rosi de Meira Borba Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 505726 Nr: 44733-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARITSA MORGANA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARITSA MORGANA SILVA LIMA, Rg: 

2408102-7, Filiação: Cacilda Mara da Silva Lima e Aniceto do Carmo Lima, 

data de nascimento: 01/07/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), pensionista, Telefone 9276-0451. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: intimação pessoal da Vítima, para que manifeste a sua vontade, 

dentro do prazo decadencial de 30(trinta) dias (artigo 91 da Lei nº 

9099/95), quando deverá ofertar REPRESENTAÇÃO, sob pena de 

decadência, para que o presente feito prossiga em relação ao Acusado.

Despacho/Decisão: Levando-se em consideração as modificações 

trazidas ao artigo 171 do Código Penal, pela Lei 13.964/19 no que se 

refere à necessidade de representação nas ações públicas como 

condição de prosseguibilidade, e tendo claro que a norma processual, em 

apreço, tem natureza mista, e, portanto, beneficia o Acusado, determino a 

intimação pessoal da Vítima, para que manifeste a sua vontade, dentro do 

prazo decadencial de 30(trinta) dias (artigo 91 da Lei nº 9099/95), quando 

deverá ofertar REPRESENTAÇÃO, sob pena de decadência, para que o 

presente feito prossiga em relação ao Acusado.Na hipótese de não 

localização da vítima, notifica-a, por edital, com prazo de cinco dias, para 

os fins descritos no parágrafo anterior.Após, conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 17 de março de 2020

Raquel Sagawa de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 607115 Nr: 46735-21.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR LEITE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 247 de 16 de Março de 2020, a qual 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso e recomenda o reagendamento das audiências neste período, 

REDESIGNO a audiência para 03/04/2020, às 14h.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 608801 Nr: 48192-88.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA, 

FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES DE LIMA - OAB:24.537/O, ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT, FERNANDA DE LIMA CHAVES - OAB:23.978/0, WESLEY 

ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Vistos etc.

1. DA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA:

Considerando a Portaria – Conjunta nº 247 de 16 de Março de 2020, a qual 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso e recomenda o reagendamento das audiências neste período, 

REDESIGNO a audiência para 03/04/2020 às 16h20min.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 2. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva aforado em favor 

do acusado Francisney Vieira da Silva, onde a defesa sustenta que o 

mesmo encontra-se segregado há mais de três meses e que inexistem 

motivos para manter decretada sua custódia. Ainda, afirma que, caso seja 

eventualmente condenado, não cumprirá a pena em regime fechado.

Com vistas dos autos, o representante do Ministério Público opinou pelo 

INDEFERIMENTO do pedido de revogação de prisão (fls. 247/249).

É o breve relato.

 Fundamento e DECIDO.

Em que pese à alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo 

na conclusão da ação penal, cumpre-me esclarecer que, conquanto a 

doutrina e a jurisprudência tenham fixado em 81 (oitenta e um) dias o 

prazo para o término da instrução criminal estando preso o acusado, em 

se tratando de delito de trafico de drogas, a Corte Mato-grossense tem 

elastecido esse prazo para 256 (duzentos e cinquenta dias) dias, senão 

vejamos:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PRISÃO EM 

FLAGRANTE DELITO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM FACE DE 

REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS 

PRECEDENTE (HC Nº 22.603/2010) - TESE NÃO DESENVOLVIDA NO WRIT 

PIONEIRO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – ALEGAÇÃO DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO IUS AMBULANDI - EXCESSO DE PRAZO 

PARA FORMAÇÃO DA CULPA - LEI Nº 10.409/2002 – DINÂMICA 

PROCEDIMENTAL - DEFESA PRELIMINAR (ART. 55, LEI 11.343/06) - 

INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE JUDICIÁRIA - TRAMITAÇÃO 

PROCESSUAL QUE DESCARACTERIZA O ATRASO GRITANTE - CRITÉRIO 

DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - 

ORDEM DENEGADA.

Inocorrendo reiteração de pedido deduzido em writ precedente, o entrave 

relativo ao conhecimento se mostra impertinente. À luz da complexidade, 

não se mostra como injustificado o excesso de prazo para o 

encerramento da instrução criminal quando não tenha decorrido de desídia 

ou morosidade judiciária, não encontrando lugar o argumento de 

constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário.

A Lei nº 10.409/2002 ampliou os prazos para a formação da culpa, 

instalando uma nova dinâmica procedimental para os delitos de tráfico, 

podendo chegar a 198 (cento e noventa e oito) dias ou 256 (duzentos e 

cinqüenta e seis) dias a depender da realização ou não do exame pericial 

para determinação de dependência toxicológica.

Os prazos para prática dos atos processuais não devem ser 

interpretados com rigidez e inflexibilidade, mas sim dentro do critério de 

razoabilidade que os norteia. (HABEAS CORPUS Nº 58717/2010 - CLASSE 

CNJ - 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, Relator EXMO. SR. DES. RUI 

RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13-7-2010)

Com efeito, no caso em exame, observo que o réu está preso desde 22 de 

novembro de 2019, ou seja, há 116 dias. Portanto, não há que se falar em 

constrangimento ilegal, por não ter transcorrido o prazo máximo fixado 

pela Colenda Corte Mato-grossense para conclusão da instrução criminal.

 Lado outro, em análise aos autos, verifico que já foram examinados os 

pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da 

prisão em flagrante, redundando na decisão de fl. 87/94, proferida pela 

magistrada que presidiu a audiência de custódia e, ademais, noto que a 

defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.
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Por sua vez, entendo que a prisão cautelar do acusado deve ser mantida, 

a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua 

conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes 

apreendidos (3.490 kg de maconha).

 Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado 25, in verbis:

25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia 

da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. 

(IUJ 101532/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS 

CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 

12/04/2017)

Desta feita, conquanto o réu possua condições subjetivas favoráveis, 

esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, 

conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, 

conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a 

manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é 

cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Por fim, não se afigura razoável concluir que o réu, caso seja 

eventualmente condenado, cumprirá a reprimenda em regime inicial diverso 

do fechado, diante da pena máxima cominada ao crime de tráfico de 

drogas, que são 15 (quinze) nos de reclusão.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

247/249, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, 

MANTENDO a segregação cautelar de FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA.

Às providências necessárias. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 608798 Nr: 48189-36.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VANDERSON SILVA DA CUNHA, 

EDUARDO GETULIO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:25.093/O

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 247 de 16 de Março de 2020, a qual 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso e recomenda o reagendamento das audiências neste período, 

REDESIGNO a audiência para 01/04/2020, às 16h30min.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 553319 Nr: 43954-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICLAYR ALMEIDA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOUZA SANTANA - 

OAB:23776/O

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 247 de 16 de Março de 2020, a qual 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso e recomenda o reagendamento das audiências neste período, 

REDESIGNO a audiência para 07/05/2020, às 14h30min.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 606118 Nr: 45840-60.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina C. C. Carmo - 

OAB:391637/SP

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 247 de 16 de Março de 2020, a qual 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso e recomenda o reagendamento das audiências neste período, 

REDESIGNO a audiência para 02/04/2020, às 17h15min.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 610852 Nr: 1569-29.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOYANNE CARDOSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:17584/O

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 247 de 16 de Março de 2020, a qual 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso e recomenda o reagendamento das audiências neste período, 

REDESIGNO a audiência para 03/04/2020, às 16h.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 583571 Nr: 25684-51.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO 

- OAB:17642, GISÉLIA SILVA ROCHA - OAB:14241, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870

 Visto.

Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, que serão contados a partir da audiência de Suspensão 

Condicional do Processo que designo para o dia 19 de maio de 2020, às 

13h30min.

 No mandado, intime-se o acusado da audiência, no endereço de f. 63, 

cientificando-o que ele deverá comparecer acompanhado de advogado e, 

na sua impossibilidade, ser-lhe-á nomeado um Defensor Público.

Defiro desde já, a citação por hora certa, de acordo com art. 362 do CPP.

Dê-se ciência ao Ministério Público, a Defensoria Pública e/ou Advogado 

constituído nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 411925 Nr: 16720-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELLA FRANCIELLE DE ASSIS CABASSA, 

RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:OAB/MT 18.335, EMERSON THADEU VITA FERREIRA - 

OAB:28410

 Visto.

Ante o noticiado na certidão de fls. 319 e de acordo com o art. 600, § 4º 

do CPP determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, com 

observância das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 429543 Nr: 5069-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON LEITE DE QUEIROZ, LUIS 

FERNANDO MAGALHÃES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216/MT

 Visto.

Haja vista a Portaria n. 247/2020, que dispõe sobre as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, determino a 

redesignação da audiência para o dia 16.06.2020, às 13h30m.

Dê-se ciência as partes

Às providências que o caso requer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 453251 Nr: 30424-57.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE ASSIS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, Dr. Erick Rafael da Silva Leite - 

OAB:24.538/O, Dra. Setephanie Paula da Silva - OAB:24.632/O

 Visto.

Ante o noticiado na certidão de fls. 110 e de acordo com o art. 600, § 4º 

do CPP determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, com 

observância das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 518935 Nr: 11134-85.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CAMPOS ESCUDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344/A

 Visto.

Haja vista a Portaria n. 247/2020, que dispõe sobre as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, determino a 

redesignação da audiência para o dia 10.06.2020, às 14h30min.

Dê-se ciência as partes.

Às providências que o caso requer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 401852 Nr: 6136-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LOIDE SANTANA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA RODRIGUES RINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR FRANCISCO 

BOMBASSARO - OAB:8573, ELMIR DIAS VIRMIEIRO - OAB:11767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. L. H. C. 

FADINI - OAB:OAB/MT 7.645

 Pelo exposto, julgo procedente a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR a Querelada 

MARCIA MARIA RODRIGUES RINO, pela prática do crime descrito no artigo 

138 do Código Penal. P.I.C. Cuiabá, 10 de março de 2020.JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158273 Nr: 5630-79.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULON GONSAGA NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMULON GONSAGA NOVAES, Cpf: 

12933647893, Rg: 0717321-7, Filiação: Marlena da Penha Novaes e 

Getulio Gonsaga de Novaes, data de nascimento: 09/07/1967, 

brasileiro(a), natural de Central de Minas-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do(a,s) DENUNCIADO(A,S), acima qualificado, para 

apresentar a sua resposta à acusação, através de Defensor Constituído, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de prosseguimento do processo sem 

a sua presença (Art. 367 CPP) e advertindo-o de que na ausência de 

constituição de Defensor Particular, ser-lhe-à nomeado um Defensor 

Público por este Juízo em mesma audiência.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENUNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de ROMULON GONZAGA NOVAES pela 

prática, em tese, do crime tipificado no artigo 302 da Lei n° 9.503/97, 

ocorrido no dia 27/07/2009.

Despacho/Decisão: Visto em correição.Cite-se e/ou intime-se como 

requerido pelo Ministério Público na cota retro.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, @Usuariologado, digitei.

Cuiabá, 17 de março de 2020

Kelvin Breno Rowe Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159961 Nr: 7293-63.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ROBERTO FRAZÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELIO ROBERTO FRAZÃO DA SILVA, 

Cpf: 35966831220, Rg: 5324813, Filiação: Antonio da Silva e Zilma 

Augusta Frazão, data de nascimento: 10/07/1972, brasileiro(a), natural de 

Rio Branco-AC, casado(a), mecanico industrial. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do(a,s) DENUNCIADO(A,S), acima qualificado, para 

apresentar a sua resposta à acusação, através de Defensor Constituído, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de prosseguimento do processo sem 

a sua presença (Art. 367 CPP) e advertindo-o de que na ausência de 

constituição de Defensor Particular, ser-lhe-à nomeado um Defensor 

Público por este Juízo em mesma audiência.

Resumo da Inicial: Trata-se denúncia para a instauração de Ação Penal 

Pública Incondicionada, na qual a Representante do Ministério Público 

imputa ao Acusado CÉLIO ROBERTO FRAZÃO DA SILVA a prática da 

conduta tipificada no artigo 306 e 309 da Lei n° 9.503/97 na forma do art. 

70 do Código Penal.

Despacho/Decisão: Visto em correição.Cite-se e/ou intime-se como 

requerido pelo Ministério Público na cota retro.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, @Usuariologado, digitei.

Cuiabá, 17 de março de 2020

Kelvin Breno Rowe Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161194 Nr: 8525-13.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BENEDITO TOCANTINS DA GAMA 

BARROS BERTIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS BENEDITO TOCANTINS DA 

GAMA BARROS BERTIOLI, Cpf: 18719914806, Rg: 1.417554-1, Filiação: 

Eliane Maria Tocantins da Gama Barros e Antonio Bento Bertioli, data de 

nascimento: 01/10/1971, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

comerciante, Telefone 8405 5186. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Citação do réu acima qualificado para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra Carlos Benedito Tocantins da Gama Barros Bertioli pela prática do 

crime tipificado no artigo 302, Caput, da Lei nº 9.503/97.

Despacho/Decisão: Visto em correição.Cite-se e/ou intime-se como 

requerido pelo Ministério Público na cota retro.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 17 de março de 2020

Kelvin Breno Rowe Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 168670 Nr: 15963-90.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIELI RAMOS DE BARROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELCIO DAMACENO DA SILVA, CLAUDINEI 

DA SILVA, DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GLUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, DAYSE GUIMARÃES FERNANDES 

BALDUINO - OAB:13587, JOÃO APARECIDO PORTO - OAB/MT 8.276 - 

OAB:8.276, MARCIO SOUZA SANTANA - OAB:23776/O, MURYEL DE 

CAMPOS RODRIGUES - OAB:23044/O

 Visto.

Haja vista a Portaria n. 247/2020, que dispõe sobre as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, determino a 

redesignação da audiência para o dia 18.06.2020, às 15h30min.

Dê-se ciência as partes.

Havendo diligências estas serão de responsabilidade deste Juízo.

Às providências que o caso requer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 483757 Nr: 23485-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DOS SANTOS LIMA 

- OAB:18087/MT

 Visto.

Haja vista a Portaria n. 247/2020, que dispõe sobre as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, determino a 

redesignação da audiência para o dia 09.06.2020, às 14h00m.

Dê-se ciência as partes

Às providências que o caso requer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 490002 Nr: 29433-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SIQUEIRA BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 Visto.

Haja vista a Portaria n. 247/2020, que dispõe sobre as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, determino a 

redesignação da audiência para o dia 10.06.2020, às 14h15min.

Dê-se ciência as partes.

Às providências que o caso requer.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 551771 Nr: 42576-69.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIANA DE FRANÇA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUBIANA DE FRANÇA CARDOSO, Cpf: 

02611393125, Rg: 1970344-9, Filiação: Romana Queiroz de França e 

Manoel José Carrdoso Filho, data de nascimento: 12/08/1990, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante/doméstica, Telefone 

649-2370. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação do réu acima qualificado para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra Rubiana de França Cardoso pela prática do crime tipificado no 

artigo 129, § 9º do Código Penal.

Despacho/Decisão: Visto.I – Em análise dos autos, constato que o 

acusado não foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem 

informações sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por 

edital, com prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de 

Processo Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 17 de março de 2020

Kelvin Breno Rowe Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 570745 Nr: 13719-76.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SÁ - 

OAB:20901, SEONIR ANTÔNIO JORGE - OAB:38641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Haja vista a Portaria n. 247/2020, que dispõe sobre as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, determino a 

redesignação da audiência para o dia 04.06.2020, às 14h00m.

Dê-se ciência as partes.

Havendo diligência, esta será do Juízo, desde que, comprovado o 

pagamento anterior, uma vez que querelante não é beneficiário da justiça 

gratuita.

Às providências que o caso requer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 592477 Nr: 5392-87.2016.811.0062

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYALLEN ROCHA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Visto.

Haja vista a Portaria n. 247/2020, que dispõe sobre as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, determino a 

redesignação da audiência para o dia 09.06.2020, às 16h30m.

Dê-se ciência as partes

Às providências que o caso requer.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348358 Nr: 9212-82.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO DE SOUSA, Rg: 

04710.017.20132, Filiação: Marilene de Sousa, data de nascimento: 

03/04/1995, brasileiro(a), natural de Timbiras-MA, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do(a,s) DENUNCIADO(A,S), acima qualificado, para 

apresentar a sua resposta à acusação, através de Defensor Constituído, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de prosseguimento do processo sem 

a sua presença (Art. 367 CPP) e advertindo-o de que na ausência de 

constituição de Defensor Particular, ser-lhe-à nomeado um Defensor 

Público por este Juízo em mesma audiência.

Despacho/Decisão: Visto em correição.Cite-se e/ou intime-se como 

requerido pelo Ministério Público na cota retro.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, @Usuariologado, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia distribuída em 17/11/2014 para a 

instauração de Ação Penal Pública Incondicionada, na qual a 

Representante do Ministério Público imputa ao acusado RODRIGO DE 

SOUSA a prática da conduta tipificada no artigo 129, § 9°, do Código Penal 

- lesão corporal praticada no ambiente familiar.

Cuiabá, 18 de março de 2020

Kelvin Breno Rowe Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401852 Nr: 6136-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LOIDE SANTANA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA RODRIGUES RINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR FRANCISCO 

BOMBASSARO - OAB:8573, ELMIR DIAS VIRMIEIRO - OAB:11767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. L. H. C. 

FADINI - OAB:OAB/MT 7.645

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA QUERELANTE PARA PROCEDER O 

RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO PARA QUERELADA TOMAR CIÊNCIA DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 359643 Nr: 22250-64.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA KARINE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BARBARA KARINE DE CAMPOS, 

Filiação: Keila Regina de Campos, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do(a,s) DENUNCIADO(A,S), acima qualificado, para 

apresentar a sua resposta à acusação, através de Defensor Constituído, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de prosseguimento do processo sem 

a sua presença (Art. 367 CPP) e advertindo-o de que na ausência de 

constituição de Defensor Particular, ser-lhe-à nomeado um Defensor 

Público por este Juízo em mesma audiência.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de BARBARA KARINE DE CAMPOS pela 

prática, em tese, do crime tipificado no artigo 129, § 9°, c/c artigo 61, II, 

alineas "f"(violência contra mulher na forma da lei específica) e "h" (contra 

maior de 60 anos), ambos do Código Penal, contra a vítima NADIR ALVES 

DOS SANTOS.

Despacho/Decisão: Visto em correição.Foram efetuadas diligências 

acerca do endereço da acusada, conforme documentos em anexo, 

contudo não se obteve êxito.Assim, proceda a citação por edital da 

acusada, como requerido pelo Ministério Público às fls. 89.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, @Usuariologado, digitei.

Cuiabá, 18 de março de 2020

Kelvin Breno Rowe Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135538 Nr: 2700-25.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIDES MACEDO VALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231/MT

 Intimação para o (à) Advogado (a) de defesa apresentar às Alegações 

Finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 519675 Nr: 11810-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 CERTIFICO que a petição apresentada pelo Ministério Público às fls. 280 

informa que a testemunha Maria Consuelo Beltran Rivera reside em outra 

comarca. Assim, INTIMO a parte requerida por meio da presente certidão 

para, querendo, apresentar quesitos no prazo legal, com o objetivo de 

acompanhar a futura expedição de carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 577841 Nr: 20401-47.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SATIRO ALBINO, NILSON MORAES DE 

AGUIAR, PAULO COLETO DA SILVA FILHO, EDUARDO MOREIRA 

LAURIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:13822, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 
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247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 596891 Nr: 37665-77.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR, 

RICARDO DE SOUZA CARVAHAES DE OLIVEIRA, CLEBER DE SOUZA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833/MT, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA 

JUNIOR - OAB:13822, ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - 

OAB:19511/O, KAMILLA MARIA MATIAS DA SILVA - OAB:25032, 

KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - OAB:25277/0MT, 

MARIANA LIMA DE ALMEIDA ARRUDA - OAB:24211, RICARDO DA 

SILVA MONTEIRO - OAB:, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 150428 Nr: 17893-80.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOENIL RIBEIRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS 

- OAB:25.277/O

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 325295 Nr: 4814-29.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALVES DA SILVA, RENATO TAKEO 

NISHIMUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA - 

OAB:19004/O, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - OAB:MT 13.945, 

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - OAB:15.285

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 334664 Nr: 15471-30.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO MATIAS, FERNANDO 

JUNIO GONZAGA LIONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 353102 Nr: 14586-79.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNEL BENEDITO DA SILVA, DANIEL VITORIO 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 379680 Nr: 21360-91.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO KRUTSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 381900 Nr: 23724-36.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVAIL ANTONIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT, ERIC RITTER - OAB:5.397-B

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 388907 Nr: 3026-72.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BENEDITO FERNANDES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 401027 Nr: 5281-03.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDINEY FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15046

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 447247 Nr: 24202-73.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS ENIR SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACINTO CÁCERES - 

OAB:25063/O

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 479764 Nr: 19537-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONE ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 481238 Nr: 21002-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3.301

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 484194 Nr: 23938-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON FABIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JOÃO DE SOUZA ALMEIDA - OAB:14289

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 491281 Nr: 30689-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ALVES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIERSON METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:19152, Odair Pereira de Moura - OAB:17413, ODAIR 

PEREIRA DE MOURA - OAB:19196/O

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 499919 Nr: 38984-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSO SANTANA TERCIS, ANDRE FELIPE 

OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, JOSÉ BATISTA FILHO - OAB:13696-A/MT

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 505899 Nr: 44889-37.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTTONIERY CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 506053 Nr: 45048-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ANTUNES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 509585 Nr: 2340-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTONIEL FERREIRA DE SOUZA, CLAYTON DE 

OLIVEIRA PERUARE, WEBNER RIBEIRO DIAS, FABIANO AURÉLIO SILVA 

CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166/B, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - 

OAB:13.945/MT, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, glauber eduardo de arruda campos - OAB:8890, LUIZ 

GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17.563

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 517618 Nr: 9867-78.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE SOUZA TOLEDO, LEONARDO 

JORGE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 520647 Nr: 12718-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CONCEIÇÃO NUNES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 521701 Nr: 13728-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 521970 Nr: 13957-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIRLEY LUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 524257 Nr: 16251-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL VITOR DOS SANTOS, JHONATHAN 

LOPES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 526778 Nr: 18746-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 
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CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÍLSON SILVA RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 527713 Nr: 19616-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO QUALIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 541671 Nr: 33090-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 547448 Nr: 38523-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MARQUES ROSA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 558641 Nr: 2438-26.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR CASSIANO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 578647 Nr: 21152-34.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN VICTOR RODRIGUES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: kamilla pimentel almeida - 

OAB:21022/O

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 582900 Nr: 25027-12.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MARIA DO NASCIMENTO, MATHEUS 

DE LARA ARGUELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 601092 Nr: 41317-05.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DA COSTA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 71804 Nr: 1070-80.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO F. FILHO - OAB:35.353

 Autos Código 71804

 Vistos,

Revogo a suspensão do curso desta ação penal e do prazo prescricional.

Trata-se de analisar as preliminares arguidas na resposta à acusação 

pela defesa do acusado Cristiano Lopes de Souza às 495/502.

 A defesa afirma que o acusado agiu em legítima defesa apresentando o 

rol de testemunhas a serem inquiridas na instrução processual, e ao final 

pugnou pela rejeição liminarmente da petição inicial, ou, que o réu seja 

absolvido porque agiu em legítima defesa.

 O Ministério Público se manifestou às fls. 576/579 pela rejeição das 

preliminares arguidas.

 Pois bem, o art. 395 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses em 

que será rejeitada a denúncia, o que não recai no presente caso, de modo 

que indefiro o pedido da defesa.

 No que se refere à legítima defesa registro que trata-se de tese defensiva 

a ser analisada após a instrução processual.

 Assim, considerando que o acusado foi devidamente citado, que não 

pleiteou pela oitiva das testemunhas já inquiridas em sede de provas 

antecipada designo audiência de instrução para o dia 03 de agosto de 

2020, às 14h00, a fim de ouvir as testemunhas faltantes, quais sejam, 

Alessandra Mara Garilio, Leuci Benedito da Silva, Claudemir Pereira de 

Souza, estas em comum, as de defesa, Jales Dourado de Jesus e Taylor 

Lopes de Souza.

Para a oitiva das testemunhas de defesa Tais Carvalho Queiroz e 

Fernando Guimarães expeça-se carta precatória às Comarcas de 

Trindade/GO e Goiânia/GO, respectivamente.

 Às fls. 522/528 o acusado pleiteou pela revogação da prisão preventiva 

do acusado afirmando que o mesmo é primário, possui endereço fixo na 

cidade de Goiânia/GO e ocupação lícita, mediante a juntada dos 

respectivos documentos às fls. 505/521.

Oportunizada a manifestação do Ministério Público, o mesmo se posicionou 

de forma contrária ao pedido de liberdade às 495/502.

Pois bem, em que pese os fundamentos exarados por este Juízo quando 

decidiu por tal medida, observo que a juntada de documentos de fls. 

505/521 demonstra a alegação da mesma, de que possui endereço fixo e 

trabalho lícito, e dessa forma verifica-se a possibilidade de substituição da 

medida mais gravosa por outra mais branda, o que não impede que, se 

novamente verificado qualquer ato procrastinatório, seja novamente 

decretada a prisão preventiva da acusada.

 Ademais, o art. 316 do Código de Processo Penal (CPP) é claro ao dispor 

da possibilidade da revogação da prisão preventiva se no correr do 

processo verificar a falta de motivos que subsista na sua segregação, 

que no presente caso a defesa, devidamente constituída, finalmente 

apresentou a resposta à acusação possibilitando o seguimento do 

processo.

 Feitas estas considerações, aliada à juntada da resposta à acusação, 

dada a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP neste 

momento, considerando ainda que a prisão é medida de exceção e que 

deve ser tomada somente quando as outras medidas diversas da prisão 

não forem suficientes, com suporte no art. 5º, inciso LXV, da Constituição 

Federal c/c o art. 316 do CPP REVOGO a prisão preventiva de CRISTIANO 

LOPES DE SOUZA mediante o cumprimento das seguintes medidas 

cautelares:

A) Comparecer em Juízo, na Comarca de Goiânia/GO, para informar e 

justificar suas atividades bem como informar eventual mudança de 

endereço;

B) Proibição de portar qualquer tipo de arma;

C) Proibição de se ausentar da Comarca de Goiância/GO por prazo 

superior a 30 dias, sem prévio aviso;

D) Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua 

presença.

Advirto ainda, mais uma vez, que o descumprimento de quaisquer das 

medidas acima impostas, e demonstrado o cometimento de novos delitos 

que demonstrem perigo gerado pelo estado de liberdade, poderá ensejar 

na decretação de nova prisão preventiva nos termos do parágrafo único 

do art. 312 do Código de Processo Penal.

 EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado CRISTIANO 

LOPES DE SOUZA.

 Proceda a Sra. Gestora a retirada/baixa da prisão da acusada no Sistema 

de Cadastro Nacional de Mandado de Prisão do CNJ.

Dê-se ciência ao Ministério Público e intime-se a defesa via DJE.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 347264 Nr: 7962-14.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER LUCAS SANTANA COSTA, 

THALLYS MICHAEL DA SILVA, EVERTON GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMILSON FRANCISCO DE 

MOURA - OAB:21516/O, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - OAB:14783

 “Vistos, etc.

 I - Inicialmente, diante do exposto (ocorrência 03), nomeio o Defensor 

Público Caio Cézar Buin Zumioti para o patrocínio da defesa do acusado 

Everton Gomes de Carvalho.

II – Tendo em vista que não foi realizada a requisição da escolta do 

acusado Thallys Michael da Silva atualmente recluso na cadeia pública de 

Diamantino-MT, a fim de resguardar os direitos que concernem ao mesmo, 

bem como evitar futuras arguições de nulidade, redesigno a audiência 

para o dia 24 de junho de 2020, às 15h30 para as oitivas das testemunhas 

faltantes, bem como os interrogatórios dos acusados.

III – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 441591 Nr: 18217-26.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DANIEL DE ARAÚJO, WENDRIO 

DABIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540

 Autos Código 441591

 Vistos,

Após os acusados serem devidamente citados, a defesa apresentou 

resposta à acusação sem arguir preliminares, de modo que designo 

audiência de instrução para o dia 03 de agosto de 2020, às 15h00min, 

devendo intimar as testemunhas arroladas pelas partes, bem como o 

acusado, expedindo-se carta precatória, se necessário.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e intime-se o advogado.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 373401 Nr: 14471-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYDSON OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:5019/MT

 Código: 373401

Vistos etc;

Ante a certidão da Senhora Gestora (fl.351), homologo a desistência das 

testemunhas de defesa Paulo Victor Gomes da Cruz, Joilson Rocha e 

Richard Pereira, uma vez que, decorreu o prazo concedido à defesa para 
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se manifestar a respeito das mesmas.

 Em consequência, cancelo à audiência designada para o dia 22 de abril 

de 2020 às 15h45min.

Por fim, não havendo mais testemunhas a inquirir e tendo em vista que foi 

decretada a revelia do acusado (fl. 257/v), DECLARO encerrada a 

instrução probatória e DETERMINO que seja dada vista dos autos, às 

partes, para apresentação das alegações finais, em forma de memoriais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 613728 Nr: 4246-32.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLY ALVES CUNHA - 

OAB:20287/O, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133, MICHELE 

MONIKE COSTA - OAB:314683/SP

 Código: 613728

Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA-CONJUNTA N° 247/2020/TJMT que instituiu 

medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, redesigno a audiência 

para o dia 30 de abril de 2020, às 16h15min.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 315501 Nr: 14548-38.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Código: 315501

Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA-CONJUNTA N° 247/2020/TJMT que instituiu 

medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, redesigno a audiência 

para o dia 30 de junho de 2020, às 15h30min.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 321693 Nr: 734-22.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO EVANGELISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN ROSSI MARQUES - 

OAB:OAB/MT N°11.813

 Código: 321693

Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA-CONJUNTA N° 247/2020/TJMT que instituiu 

medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, redesigno a audiência 

para o dia 18 de agosto de 2020, às 16h.

Por fim, homologo a desistência da testemunha Itamar Lopes de 

Azevedo,conforme requerido pelo Ministério Público (fl. 236).

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 533073 Nr: 38169-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILDA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Código: 533073

Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA-CONJUNTA N° 247/2020/TJMT que instituiu 

medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, redesigno a audiência 

para o dia 18 de agosto de 2020, às 14h45min.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 539608 Nr: 31112-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRYELLY DA SILVA MARTINS, EDVANDO 

BATISTA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL ( DR. DAVID BRANDÃO ) - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

77 e 94), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa 

ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta dos denunciados, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando os denunciados EDVANDO BATISTA DE 

CAMPOS e ADRYELLY DA SILVA MARTINS como incursos nos artigos da 

“lex repressiva” nela mencionados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/05/2020, às 

15:10 horas, para o interrogatório dos acusados e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

 Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e aos 

Defensores Públicos, titular e substituto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 596597 Nr: 37344-42.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KERAN CRISTINA BONES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O, DEFENSORIA PÚBLICA CRIMINAL ( DR. DAVID 

BRANDÃO ) - OAB:, PAULO VICTOR ARAUJO AMORIM - OAB:19.600

 Vistos, etc.

Em atenção ao art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 
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Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato 

designado para ser realizado nesta data nos presentes autos, bem como 

os prazos processuais.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto na referida portaria, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para devido 

impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 577593 Nr: 20199-70.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Em atenção ao art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato 

designado para ser realizado nesta data nos presentes autos, bem como 

os prazos processuais.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto na referida portaria, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para devido 

impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 543978 Nr: 35306-91.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL ( DR. DAVID BRANDÃO ) - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

87), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta da denunciada, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando a denunciada LAURA NATACHA BORGES 

MONTEIRO como incursa no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/05/2020, às 

15:30 horas, para o interrogatório da acusada e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Considerando que a ré não foi localizada para ser notificada nos 

endereços fornecidos nos autos, estando seu paradeiro desconhecido, 

cite-a do processo e intime-a para o ato via edital (CPP, art. 361).

No mais, intimem-se as testemunhas arroladas na denúncia e defesa 

prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 592259 Nr: 33466-12.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON BOTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL ( DR. DAVID BRANDÃO ) - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo arguição de questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela 

defesa (fl. 56), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 

precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do 

denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o 

princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado EDIMILSON BOTER como 

incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/05/2020, às 

16:00 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

 Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 599813 Nr: 40191-17.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL JOSÉ DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Em atenção ao art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato 

designado para ser realizado no dia 19.03.2020 nos presentes autos, bem 

como os prazos processuais.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto na referida portaria, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para devido 

impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 587142 Nr: 28885-51.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON OLEGARIO SILVA SANTOS, 

BENEDITO MARQUES MOREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL ( IDERLIPES PINEHIRO DE FREITAS JUNIOR ) - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Em atenção ao art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato 

designado para ser realizado nesta data nos presentes autos, bem como 

os prazos processuais.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto na referida portaria, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para devido 

impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 570043 Nr: 13104-86.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELY MARQUES VENERO, THYAGO 

HEINRICH ARRUDA LEITE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE VENERO DA SILVA - 

OAB:25541/0, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO - 

OAB:, RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:18330/O

 Vistos, etc.

Em atenção ao art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato 

designado para ser realizado nesta data nos presentes autos, bem como 

os prazos processuais.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto na referida portaria, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para devido 

impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 573190 Nr: 16041-69.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO FERNANDO BALDINI, LEANDRO JOSE 

BARBOSA SANTOS ALVES, SANDRO GUEDES DA SILVA, JOSUÉ DO 

CARMO FERREIRA, RICARDO JUNIOR COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LARISSA ALVES 

CANEDO - OAB:22.542, LEONARDO ANDRÉ DA MATA - OAB:9126, 

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZOLLI - OAB:MT 10579, RAIMUNDO 

MORIMAN DE GOES JR - OAB:23449/0/MT, VENANCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/O

 Vistos, etc.

Em atenção ao art. 9º, caput, c/c art. 10, inciso III, ambos da 

Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, SUSPENDO o ato 

designado para ser realizado no dia 19.03.2020 nos presentes autos, bem 

como os prazos processuais.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto na referida portaria, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para devido 

impulsionamento.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 566122 Nr: 9462-08.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO JUNIOR ROSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inexistindo arguição de questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela 

defesa (fl. 110), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 

precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do 

denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o 

princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado OSVALDO JUNIOR ROSA 

GOMES como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/05/2020, às 

14:40 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

 Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 547992 Nr: 39019-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 57/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as assistente de 

acusação CLARISSA BOTTEGA OAB/MT 6.650 e MARIANA GOMES DE 

OLIVEIRA OAB/MT 15.555, para que apresentem as alegações finais no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 429476 Nr: 4999-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA, 

ANTONIO PERES PACHECO, MAX FEITOSA MILAS, HAROLDO RIBEIRO DE 

ASSUNÇÃO, MAYCON FEITOSA MILAS, NAEDSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335 - MT, Charles Schenckel - OAB:14092, CLAYTON 

APARECIDO CAPARRÓS MORENO - OAB:10016/MT, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DIEGO DEL 

BARCO AZEVEDO - OAB:14.940-B, DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302, EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - OAB:6363/MT, HELIO 

PASSADORE - OAB:3008-A, HÉLIO PASSADORE - OAB:3008-A/MT, 

KLISMAN SANTOS MONTE - OAB:20.902/MT, MARCIO FREDERICO 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/ MT, MARCO ANTONIO DIAS 

FILHO - OAB:15.553-O, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401, PAULO VITOR REGINATO - OAB:23017/O, RAFAEL 

PANZARINI - OAB:10426/MT, ROGÉRIO PERES BANDEIRA - OAB:17523, 

UELLITON DA SILVA LACERDA - OAB:21.407/MT

 Ação Penal n°. 4999-28.2016.811.0042 – Cód. 429476

Réu: Antônio Carlos Milas de Oliveira, Antônio Peres Pacheco, Haroldo 

Ribeiro de Assunção, Maycon Feitosa Milas, Max Feitosa Milas, Naedson 

Martins da Silva.

Vistos, etc.

 Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Antônio Carlos Milas de Oliveira, Antônio Peres Pacheco, Haroldo Ribeiro 

de Assunção, Maycon Feitosa Milas, Max Feitosa Milas, Naedson Martins 

da Silva.

 Às fls. 4123/4125, o Ministério Público, por meio da petição de protocolo n. 

243103/2019, requereu o apensamento do Inquérito Policial n. 080/2015 

aos autos desta ação penal, pugnando, ao final, pelo seu arquivamento, 

ante a ausência de elementos suficientes de autoria delitiva no crime 

previsto no art. 325 do Código Penal, ou ainda, participação no crime de 

extorsão, condição indispensável para propositura de ação penal.

 Às fls. 4126/4131, a Defesa de Antônio Carlos Milas de Oliveira propôs 

embargos de declaração em face da decisão de fls. 4119/4120, datada de 

17 de abril de 2019, o qual foi rejeitado por este juízo, nos termos da 

decisão de fls. 4144/4145.

 Às fls. 4169/4176, a Defesa de Antônio Carlos Milas de Oliveira juntou 

aos autos artigo, de lavra da Dra. Selma Rosane Arruda, com o objetivo de 
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reforçar a ratificação das alegações finais apresentadas e demonstrar a 

necessidade da anulação dos atos processuais, sob o fundamento de que 

a magistrada aposentada teria dito que se sentia vítima do réu, em 

decorrência de supostas ameaças que estava sofrendo antes de 

determinar a sua prisão.

 Às fls. 4179/4182, a Defesa de Antônio Carlos Milas de Oliveira pleiteou 

pelo “chamamento do feito a ordem” e, via de consequência, a conversão 

do julgamento em diligência, a fim de tomar as declarações da testemunha 

CB PM Gerson Luiz Ferreira Correa Junior.

 Em síntese, a Defesa arguiu que a referida testemunha foi arrolada no 

bojo da Exceção de Suspeição Cód. 517358, com o objetivo de comprovar 

a suspeição da Dra. Selma Rosane Arruda, visto que era indispensável 

para anulação dos atos decisórios praticados pela Colega.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento, 

fundamentando que o pleito já foi apreciado em decisões anteriores, no 

sentido de manter as decisões realizadas pela Juíza Selma Rosane Santos 

de Arruda (fls. 4191).

 É o relatório do necessário. Decido.

 1. Diante do relatado acima, denota-se que a Defesa do réu Antônio 

Carlos Milas de Oliveira busca, incessantemente, protelar e embaraçar a 

regular tramitação do feito, com sucessivos pedidos de recursos, nos 

quais pleiteou por matérias já analisadas por este juízo, inclusive 

indeferidas.

 O novo pedido, agora de “chamamento do processo à ordem”, também 

não prospera, porque se encontra ausente qualquer indício de que o 

depoimento de Gerson Luiz Ferreira Correa Junior poderá contribuir para a 

busca da verdade real.

 Observe-se da própria petição interposta que a Defesa argumentou que o 

policial militar foi arrolado como testemunha, no bojo da Exceção de 

Suspeição, com objetivo de comprovar uma possível suspeição da 

Magistrada que jurisdicionava anteriormente nesta unidade judiciária, do 

que se conclui que, em nada, poderá contribuir para desvendar os fatos 

criminosos investigados nesta ação penal.

 Com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial, 

indefiro o pedido formulado pela Defesa Antônio Carlos Milas de Oliveira, 

às fls. 4179/4182.

 2. No que tange ao pedido do Ministério Público, protocolado sob o n. 

243103/2019, observo que se refere ao Inquérito Policial n. 080/2015, de 

capa verde e sem protocolo do Sistema Apolo, o qual se encontra apenso 

fisicamente a esta ação penal.

 Desta forma, proceda-se a distribuição do Inquérito Policial n. 080/2015 e, 

após, desentranhe-se a promoção de arquivamento firmada pelo 

representante ministerial, juntando-a no referido procedimento 

investigativo.

 2.1 Consertado o inquérito, façam-me conclusos para análise da 

promoção de arquivamento.

 3. Por fim, diante do teor da certidão de fls. 4133 e considerando que o 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em 02/04/2019, 

recomendou no Habeas Corpus nº 1000181-40.2019.811.0000 que a 

prolação da sentença se desse no exíguo prazo de 30 (trinta) dias, 

INTIMEM-SE às partes via DJE desta decisão e, após, VOLTEM-ME 

conclusos para prolação de sentença, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

Cuiabá - MT, 05 de março de 2020.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 78354 Nr: 11457-47.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU DEVECCHI, WILSON BENEDICTO DE 

OLIVEIRA, EDMILSON ANTÔNIO GONÇALVES, JORGE LUIZ GREVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GUILHERME BARBOSA 

DELMONDES DE MORAES - OAB:11.748/MS, JÚLIO CÉSAR MARQUES - 

OAB:11.748/MS, NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - OAB:9756-O, 

VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933

 (...)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo totalmente 

procedente a denúncia de fls. 02/16, para condenar os acusados a Irineu 

Devecchi, Wilson Benedicto de Oliveira, Jorge Luiz Greve e Edmilson 

Antônio Gonçalves, suficientemente qualificados nos autos, à pena 

prevista no artigo 1º, inciso IV, c/c art. 11, da Lei 8.138/90, c/c art. 71 do 

Código Penal.

 Dosimetria da Pena

Réu: Irineu Devecchi

 1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

 A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 O acusado não registra antecedentes criminais, conforme consulta no 

Sistema Apolo.

 A conduta social pode ser tida como normal.

 Os motivos e as conseqüências são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser 

aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

Tudo isso sopesado e, considerando que a pena prevista para este delito 

é de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão, e multa, fixo a pena-base no 

seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 

(dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos e corrigidos até a data do pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de 

aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos 

praticados (mais de sete vezes), majoro a pena em 2/3 (dois terços), 

resultando a pena até aqui apurada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses 

de reclusão e 16 (dezesseis) dias/multa.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – (...) - FRAÇÃO DE AUMENTO PELA 

CONTINUIDADE DELITIVA - AUMENTO - NECESSIDADE. 1. (...) 5. Conforme 

jurisprudência dominante, o aumento da pena relativo à continuidade 

delitiva (art. 71 do CP) se faz em razão do número de infrações praticadas 

e de acordo com a seguinte correlação: 1/6 para duas infrações; 1/5 para 

três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; 2/3 para sete ou mais 

ilícitos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0699.14.006152-3/001, Relator(a): 

Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 

22/10/2019, publicação da súmula em 01/11/2019).

 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) 

dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos 

até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu 

IRINEU DEVECCHI, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo 

crime por ele praticado.

Dosimetria da Pena

Réu: Wilson Benedicto de Oliveira

 1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

 A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 O acusado não registra antecedentes criminais, conforme consulta no 

Sistema Apolo.

 A conduta social pode ser tida como normal.

 Os motivos e as conseqüências são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser 

aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

Tudo isso sopesado e, considerando que a pena prevista para este delito 

é de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão, e multa, fixo a pena-base no 

seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 

(dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos e corrigidos até a data do pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de 

aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos 

praticados (mais de sete vezes), majoro a pena em 2/3 (dois terços), 

resultando a pena até aqui apurada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses 
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de reclusão e 16 (dezesseis) dias/multa, conforme jurisprudência retro 

citada.

 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) 

dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos 

até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu 

WILSON BENEDICTO DE OLIVEIRA, como medida de justa e suficiente 

retribuição, pelo crime por ele praticado.

Dosimetria da Pena

Réu: Jorge Luiz Greve

 1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

 A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 O acusado não registra antecedentes criminais, conforme consulta no 

Sistema Apolo.

 A conduta social pode ser tida como normal.

 Os motivos e as conseqüências são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser 

aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

Tudo isso sopesado e, considerando que a pena prevista para este delito 

é de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão, e multa, fixo a pena-base no 

seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 

(dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos e corrigidos até a data do pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de 

aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos 

praticados (mais de sete vezes), majoro a pena em 2/3 (dois terços), 

resultando a pena até aqui apurada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses 

de reclusão e 16 (dezesseis) dias/multa, conforme jurisprudência 

mencionada anteriormente.

 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) 

dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos 

até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu 

JORGE LUIZ GREVE, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo 

crime por ele praticado.

Dosimetria da Pena

Réu: Edmilson Antônio Gonçalves

 1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

 A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 O acusado não registra antecedentes criminais, conforme consulta no 

Sistema Apolo.

 A conduta social pode ser tida como normal.

 Os motivos e as conseqüências são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser 

aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

Tudo isso sopesado e, considerando que a pena prevista para este delito 

é de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão, e multa, fixo a pena-base no 

seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 

(dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos e corrigidos até a data do pagamento.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de 

aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos 

praticados (mais de sete vezes), majoro a pena em 2/3 (dois terços), 

resultando a pena até aqui apurada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses 

de reclusão e 16 (dezesseis) dias/multa, conforme jurisprudência 

mencionada por ocasião da análise da dosimetria da pena do acusado 

Irineu Devechi.

 4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) 

dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos 

até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu 

EDMILSON ANTÔNIO GONÇALVES, como medida de justa e suficiente 

retribuição, pelo crime por ele praticado.

 5 – Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, dos 

acusados Irineu Devecchi, Wilson Benedicto de Oliveira, Jorge Luiz Greve 

e Edmilson Antônio Gonçalves, conforme disposto no art. 33, §2º, “c”, do 

Código Penal.

 6 - Em razão disto, verificando que não estão presos e que nestes autos 

não é o caso de decretação de prisão preventiva, concedo-lhes o direito 

de apelarem em liberdade.

 7 – Condeno os réus Irineu Devecchi, Wilson Benedicto de Oliveira, Jorge 

Luiz Greve e Edmilson Antônio Gonçalves, ao pagamento das custas e 

despesas processuais.

 8 - Considerando o disposto no artigo 44 do CP, em face de entender que 

a substituição será suficiente, substituo a pena privativa de liberdade ora 

imposta aos acusados, por 02 (duas) penas restritivas de direito (§ 2o., 

última parte), para cada um dos acusados, cujas condições deixo para 

serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

 9 - A multa, já fixada, deverá ser recolhida e encaminhada para o fundo 

penitenciário estadual, conforme disposto no art. 49 do Código Penal c/c 

Lei Complementar 498 de 04 de julho 2013.

 10 – Com relação ao pedido contido nas alegações finais para fixar o 

ressarcimento do prejuízo provocado ao erário, apurado em R$ 

10.534.746,56 (dez milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e 

quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), impende ressaltar que 

tal questão não foi objeto da denúncia, e consequentemente, não foi 

submetido ao contraditório, não podendo, portanto, ser analisado nesta 

fase processual, de modo que a sentença deverá apenas produzir o 

dever insculpido no art. 91, I, CP. O valor devido, desse modo, deverá ser 

liquidado e executado na esfera cível.

 Sobre o assunto, vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“PENAL. PROCESSO PENAL. (...) DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. 

PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONTINUIDADE 

DELITIVA. MULTA. REPARAÇÃO MÍNIMA. EFEITOS DA SENTENÇA. 

NECESSIDADE DE PEDIDO. (...)15. A obrigação de indenizar surgida como 

efeito da sentença condenatória (art. 91, I do CP) não torna 

necessariamente certa a indenização. Para a fixação do valor mínimo a 

indenizar, é imprescindível que haja pedido expresso na inicial, quer do 

Ministério Público Federal, quer da vítima, a fim de possibilitar o exercício 

do contraditório e da ampla defesa com relação ao valor pretendido”. 

(TRF-4- ACR: 7443919984047203 SC, Relator: Nivaldo Brunoni, D. Julg.: 

22/07/2015, Oitava Turma, D.Publ.: D.E. 28/07/2015).

 10 - Ressalto, finalmente, que nestes autos não existem bens 

apreendidos.

11 - Após o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execução, 

encaminhando-as ao Juízo Competente para o início do cumprimento das 

penas.

 12 – Em virtude da pena aplicada e ante o tempo decorrido, manifeste-se 

o Ministério Público.

 Publique-se. Lançada a sentença no Sistema Apolo, estará registrada.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 02 de março de 2020.

 JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 585154 Nr: 27134-29.2019.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PENITENCIARIA 

CENTRAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASPEC-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI AUGUSTO DUARTE - 

OAB:4420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, verificando que não foi comprovada a origem lícita do 

valor pleiteado, bem como que o valor bloqueado é de interesse na 

investigação, e, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o 

pedido de restituição do valor R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos 

reais) apreendidos na Penitenciária Central do Estado, com fundamento no 

artigo 118 e 120 do Código de Processo Penal. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. INTIME-SE. Às providências. CUMPRA-SE.Cuiabá/MT, 03 de Março 
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de 2020. Ana Cristina Silva Mendes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 590238 Nr: 31680-30.2019.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CONSIGNUM PROGRAMA DE CONTROLE E 

GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA DE BARROS B. 

PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 31680-30.2019.811.0042 – Cód. nº 590238.

VISTOS.

Cuida-se de pedido de restituição formulado por CONSIGNUM PROGRAMA 

DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA, o qual pleiteia a 

restituição de documentos sem discriminação específica.

 Ressurge dos autos que os documentos pleiteados no procedimento são 

oriundos da apreensão realizada em cumprimento às diligências 

deflagradas na Ação Penal nº 7266-70.2016.811.0042 – COD. 431488.

 A requerente aduz que foi intimada pela Receita Federal (Termo de 

Distribuição de Procedimento Fiscal – Fiscalização nº . 

08.01.90..00-2019.00461-2), para prestar informações quanto ao 

pagamento de valores realizados no ano de 2015, em favor da empresa 

ÁGILE MONTAGENS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.694.574/001-23 e 

nesta intimação contém exigência da apresentação de cópias do contrato 

de prestação de serviços das notas fiscais e de pagamentos efetuados 

de forma detalhada que comprovem a efetiva prestação de serviços, no 

entanto, ao realizar buscas nos arquivos não se localizou as 

documentações solicitadas.

Neste sentido, menciona que quando ocorreu o cumprimento da Busca e 

Apreensão realizada no dia 11 de março de 2016, na sede filial da 

requerente, ficou consignado no Auto Circunstanciado de Busca e 

Apreensão (fls. 13) que foram apreendidos “diversos documentos” sem 

discriminação específica de quais documentos seriam, o que permite 

inferir que a documentação requerida pela Receita Federal nos autos nº 

08.01.90.00-2019.00461-2 poderá ser encontrada no referido acervo, por 

esta razão, requer a restituição de tais documentos a fim de apresentá-los 

junto à Receita Federal.

 Às fls. 23, o digno Representante do Ministério Público, pugnou para que 

fosse juntado aos autos cópia do Termo de Deslacre e Apreensão 

realizada pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários.

Requereu, ainda, que seja intimada a defesa do requerente, em virtude de 

que os documentos que pretende que sejam restituídos não se encontram 

listados no Termo de Deslacre e Apreensão.

Às fls. 24/27, foi juntado aos autos cópia do Termo de Deslacre e 

Apreensão realizada pela Delegacia Especializada em Crimes 

Fazendários.

Às fls. 28/29, consta decisão deste Juízo determinando a intimação da 

defesa do requerente para que comprove nos autos que os documentos 

que pretende que sejam restituídos não se encontram listados no Termo 

de Deslacre e Apreensão, juntado às fls. 24/27.

 Às fls. 31, consta certidão informando que a defesa do requerente foi 

intimada via DJE.

 Às fls. 32, consta certidão de Decurso de Prazo, informando que a 

defesa do requerente foi devidamente intimada e não se manifestou.

 Instado a se manifestar, o digno Representante do Ministério Público 

pugnou pelo arquivamento do feito, tendo em vista a ausência de interesse 

da parte autora.

 Pois bem.

Considerando que até o presente momento não houve manifestação da 

defesa do requerente, conforme consta na certidão de fls.32, DETERMINO 

o arquivamento deste feito.

Feita as necessárias anotações e comunicações de estilo, ARQUIVE-SE.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá/MT, 03 de Março de 2020.

 Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000957-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. D. C. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. M. L. F. (REQUERIDO)

J. P. M. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 04 Diligência: ID. JUSTIÇA GRATUITA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA 

GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA PROCESSO n. 

1000957-77.2020.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: FLAVIA ROCHA 

DA COSTA Endereço: AVENIDA HAITI, 804, ED. BELLE VI, TORRE 02, 

APTO 1603, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 

POLO PASSIVO: Nome: JOSE PEDRO MARQUES LOPES FILHO Endereço: 

RUA 13, 09, QUADRA 09, COHAB NOSSA SENHORA DA GUIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-001 Nome: JOSÉ PEDRO MARQUES LOPES 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, quanto ao DESPACHO, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DESPACHO: Considerando o teor da 

Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de março de 2020, expedida pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

declaro PREJUDICADA a Audiência designada nos presentes autos. 

Desde já, REDESIGNO o ato para o dia 02/06/2020 às 14h00min. 

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos patronos – via DJE. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. 

OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das medidas pelo 

representado, entre em contato, imediatamente, com a Polícia Militar (via 

190), Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério Público ou o Juízo da 

respectiva Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os 

mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000957-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. D. C. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. M. L. F. (REQUERIDO)

J. P. M. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 08 Diligência: ID. JUSTIÇA GRATUITA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA 

GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA PROCESSO n. 

1000957-77.2020.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: FLAVIA ROCHA 

DA COSTA Endereço: AVENIDA HAITI, 804, ED. BELLE VI, TORRE 02, 

APTO 1603, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 

POLO PASSIVO: Nome: JOSE PEDRO MARQUES LOPES FILHO Endereço: 

RUA 13, 09, QUADRA 09, COHAB NOSSA SENHORA DA GUIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-001 Nome: JOSÉ PEDRO MARQUES LOPES 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, quanto ao DESPACHO, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DESPACHO: Considerando o teor da 

Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de março de 2020, expedida pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

declaro PREJUDICADA a Audiência designada nos presentes autos. 

Desde já, REDESIGNO o ato para o dia 02/06/2020 às 14h00min. 

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos patronos – via DJE. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. 

OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das medidas pelo 

representado, entre em contato, imediatamente, com a Polícia Militar (via 

190), Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério Público ou o Juízo da 

respectiva Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os 

mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1028055-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

F. L. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA OAB - MT12572-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES OAB - SP335839 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 04 Diligência: ID. JUSTIÇA GRATUITA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA 

GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA PROCESSO n. 

1028055-71.2019.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: FABIOLA 

LAURENDE CASTRO SULZBACHER Endereço: RUA G, 144, ED. 

CARAVELLAS, APTO 501, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-001 POLO PASSIVO: Nome: JULIO CESAR DOMINGUES 

RODRIGUES Endereço: RUA ESMERALDA, 333, RESIDENCIAL ITÁLIA, 

APTO 202, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, quanto a DECISÃO, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DECISÃO: Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de 

março de 2020, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), declaro PREJUDICADA a Audiência 

designada nos presentes autos. Desde já, REDESIGNO o ato para o dia 

05/05/2020 às 16h00min. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus 

respectivos patronos – via DJE. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de março de 2020. OBSERVAÇÃO: Em caso de 

descumprimento das medidas pelo representado, entre em contato, 

imediatamente, com a Polícia Militar (via 190), Polícia Civil, Defensoria 

Pública, Ministério Público ou o Juízo da respectiva Vara Especializada de 
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Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1012800-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. I. D. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1012800-39.2020.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

Requerente: SUELI DO CARMO LEMES DE ARAÚJO, Endereço: Rua A, nº 

82 - Bairro Areão, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99202-2669. Requerido: 

EDMILSON INÁCIO DE LIMA, Endereço: Rua E, s/n - Quadra 04 - Bairro 

Residencial Paiaguas - (BLOCO 01, APTO 104), Cuiabá/MT, Telefone: (65) 

99333-7122. VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por SUELI DO CARMO LEMES DE ARAÚJO nos termos do art. 18 

da Lei nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme 

disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à 

família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em crimes apenados 

pelo Código Penal (Ameaça, Injúria e Lesão Corporal) – B.O. 2020.78594, 

por parte do requerido EDMILSON INÁCIO DE LIMA, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Os pedidos liminares 

pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive 

consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como 

tal, para seu deferimento se faz necessário que a parte interessada 

demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais 

sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os 

autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos 

aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, pois, indícios da 

prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos termos do art. 5º da 

Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto 

da probabilidade do direito da requerente. Quanto ao perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela 

vítima em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação 

de risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção 

estatal como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do 

suposto agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Ademais, é cediço que a palavra da requerente é suficiente 

para o deferimento de medidas protetivas, consoante Enunciado nº 45 do 

FONAVID: “as medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 

11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base 

na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos 

autos”. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local 

convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor 

de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, 

“a”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao 

agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem 

como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Importante 

esclarecer que o deferimento das medidas de proibição de contato com a 

ofendida e os familiares não inviabilizam, por si só, o direito de visitas do 

requerido aos filhos menores, se existirem. Contudo, deverá o requerido 

adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito de visitas 

não implique em descumprimento das medidas protetivas deferidas, 

podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para intermediar a 

busca e entrega dos filhos menores. Com relação ao pedido de “restrição 

ou suspensão do direito de visitas aos dependentes menores” (art. 22, IV, 

da Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do estudo psicossocial das 

partes para sua apreciação, conforme a própria orientação da Lei nº 

11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento das medidas de 

proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si 

só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. Contudo, deverá o 

requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito 

de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas 

deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para 

intermediar a busca e entrega dos filhos menores. Com relação ao pedido 

de encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa oficial 

ou comunitário de proteção ou atendimento (art. 23, I, da Lei nº 

11.340/2006), necessário se faz aguardar a realização do estudo 

psicossocial a fim de que seja identificado qual programa em especial se 

adequa à situação fática apresentada nos autos. Após a juntada do 

referido estudo e diante das constatações realizadas, se verificará se 

cabe encaminhamento a programas de assistência social (ex. cestas 

básicas), acompanhamento terapêutico e psicológico (núcleos municipais 

respectivos), etc. No cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, de natureza não condenatória e satisfativa, 

visando apenas e tão somente a proteção da vítima, alertando-o de que no 

caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua 

prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais 

cabíveis. Assim, caso não haja acordo entre as partes na Audiência de 

Conciliação designada nesta oportunidade, as questões de cunho 

civil/familiar e criminal deverão ser discutidas por meio das ações 

competentes e não na presente medida protetiva. Assim, determino o 

devido acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível – Núcleo de Defesa da Mulher, situada no Edifício 

Top Tower – Térreo, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2368 - 

Bosque da Saúde, Telefone: (65) 3613-8200, horário de atendimento das 

14h às 17h. (art. 28 da Lei 11.340/2006), inclusive para eventual 
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ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de 

casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente 

(art. 18, inciso II, da Lei nº 11.340/2006). Oficie-se à Autoridade Policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 

11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal. Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 05/05/2020 às 15h30min para a 

realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o requerido para que, no 

prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos termos do art. 306 do 

CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se tratar de 

procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a advertência de 

que o requerido deverá constituir advogado e, caso não possua 

condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria Pública 

Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta escrita. Em 

não havendo resposta escrita por parte do requerido, a decisão será 

ratificada, MANTENDO-SE as medidas protetivas ora deferidas pelo prazo 

de 06 (seis) meses a contar da data de intimação do requerido, 

independentemente de nova intimação das partes. Ainda, INTIMEM-SE as 

partes, consignando que o requerido deverá cumprir integralmente a 

presente decisão, sob pena de prisão. INTIME-SE a REQUERENTE 

(VÍTIMA/MULHER) para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 

24/04/2020 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. INTIME-SE o 

REQUERIDO (AGRESSOR/HOMEM) para que compareça no dia 19/06/2020 

às 14h00min, para participar do Diálogo com Homens sobre a Cultura 

Machista e sobre o Ciclo da Violência na Visão Sistêmica, na Sala de 

Audiências da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher da Capital. Saliento, por oportuno, que a citação/intimação 

deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao 

disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. Esclareço, desde já, que para 

cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se 

valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 

212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista 

que a urgência da medida, determino que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o 

cumprimento do feito. Intimadas às partes, e não havendo recurso desta 

decisão, certifique-se e conclusos. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE 

MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. 

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às 

providências. Cuiabá/MT, 17 de março de 2020. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1012678-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1012678-26.2020.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

Requerente: RAYLA SILVA SANTOS, Endereço: Rua João Barro, 08 - 

Quadra 04 - Bairro Engordador - distrito - NA RUA DA IGREJA 

ASSEMBLEIA, Várzea Grande, Telefone: (65) 99247-7622 e 

(65)99251-9502. Requerido: VÍTOR BERNARDES ARCANJO DE SOUZA, 

Endereço: Rua Antônio Antero Paes de Barros, 343 - Bairro Santa Izabel - 

(NA RUA DO MERCADO CONDÓRDIA, NA CASA DELE TEM UM, BAR NA 

FRENTE SEM NOME CONHECIDO COMO JOSINO), Cuiabá/MT, Telefone: 

(65) 99291-4620 e (65)99225-7709. VISTOS. Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas, requerido por RAYLA SILVA SANTOS nos termos 

do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, 

conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência 

à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em crimes apenados 

pelo Código Penal (Ameaça, Injúria e Lesão Corporal) – B.O. 2020.77239, 

por parte do requerido VÍTOR BERNARDES ARCANJO DE SOUZA, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Os 

pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza 

cautelar, inclusive consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a 

parte interessada demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 

300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e 

demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, 

a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, 

pois, indícios da prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos 

termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma 

satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da requerente. 

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico 

que os fatos narrados pela vítima em suas declarações/boletim de 

ocorrências demonstram a situação de risco em que a mesma se 

encontra, impondo a imediata intervenção estatal como meio de 

salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto agressor, 

justificando, pois, a urgência na concessão de medidas protetivas. 

Ademais, é cediço que a palavra da requerente é suficiente para o 

deferimento de medidas protetivas, consoante Enunciado nº 45 do 

FONAVID: “as medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 

11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base 

na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos 

autos”. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores, 

se existirem. Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias 

para que o exercício do direito de visitas não implique em descumprimento 

das medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa 

de confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. 

Prestação de alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 522,50 

(quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), equivalente a meio 

salário mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos 

alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, 

sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor 

a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de 

no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na 

Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos 

provisionais arbitrados. Com relação ao pedido de “restrição ou 

suspensão do direito de visitas aos dependentes menores” (art. 22, IV, da 

Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do estudo psicossocial das 

partes para sua apreciação, conforme a própria orientação da Lei nº 

11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento das medidas de 

proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si 

só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. Contudo, deverá o 

requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito 

de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas 

deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para 

intermediar a busca e entrega dos filhos menores. Afastamento da 

ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos 

filhos e alimentos (art. 23, III, da Lei nº 11.340/2006). INDEFIRO o pedido de 

“restituição de bens”, eis que não existe, neste primeiro momento, a 

possibilidade de identificação da propriedade individual dos bens. 

INDEFIRO o pedido de “prestação de caução provisória, mediante depósito 
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judicial, por perdas e danos materiais”, tendo em vista que a vítima não 

indicou os danos materiais supostamente foram suportados, não 

realizando qualquer início de prova que pudesse embasar a obrigação de 

prestar garantia para o pagamento de uma eventual e posterior 

indenização, como consequência do ato ilícito perpetrado. No cumprimento 

do mandado, o Oficial de Justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, de natureza não 

condenatória e satisfativa, visando apenas e tão somente a proteção da 

vítima, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Assim, caso não haja acordo entre as 

partes na Audiência de Conciliação designada nesta oportunidade, as 

questões de cunho civil/familiar e criminal deverão ser discutidas por meio 

das ações competentes e não na presente medida protetiva. Assim, 

determino o devido acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através 

do serviço psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado 

social e psicológico das partes, bem como outras condições observadas 

tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 

(quarenta) dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar 

os itens acima especificados que necessitam de especial atenção. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária, pela Defensoria Pública Cível – Núcleo de Defesa da Mulher, 

situada no Edifício Top Tower – Térreo, na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 2368 - Bosque da Saúde, Telefone: (65) 3613-8200, horário de 

atendimento das 14h às 17h. (art. 28 da Lei 11.340/2006), inclusive para 

eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de 

anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo 

competente (art. 18, inciso II, da Lei nº 11.340/2006). Oficie-se à 

Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo 

Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 30/04/2020 às 

16h00min para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o 

requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos 

termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se 

tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a 

advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, caso não 

possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria 

Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta 

escrita. Em não havendo resposta escrita por parte do requerido, a 

decisão será ratificada, MANTENDO-SE as medidas protetivas ora 

deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses a contar da data de intimação do 

requerido, independentemente de nova intimação das partes. Ainda, 

INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido deverá cumprir 

integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. INTIME-SE a 

REQUERENTE (VÍTIMA/MULHER) para que compareça à Palestra Sistêmica 

no dia 24/04/2020 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. 

INTIME-SE o REQUERIDO (AGRESSOR/HOMEM) para que compareça no 

dia 19/06/2020 às 14h00min, para participar do Diálogo com Homens sobre 

a Cultura Machista e sobre o Ciclo da Violência na Visão Sistêmica, na 

Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por oportuno, que a 

citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de 

Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. 

Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências desta decisão 

poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 

11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, determino 

que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial de 

Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento do feito. 

Intimadas às partes, e não havendo recurso desta decisão, certifique-se e 

conclusos. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de 

março de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000981-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. F. J. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 07 Diligência: ID. JUSTIÇA GRATUITA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA 

GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA PROCESSO n. 

1000981-42.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 39.668,36 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: RAQUEL 

CAMELO ARAUJO FERREIRA Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 28, qda 

09, SÃO FRANCISCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-710 POLO PASSIVO: 

Nome: RAUL SOARES FERREIRA JUNIOR Endereço: RUA JOSÉ LUIZ 

BORGES GARCIA, 02, QDA 08, JARDIM ARAÇÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78035-200 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, quanto 

a DECISÃO, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DECISÃO: Em razão da declaração da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), em 11.03.2020, que a contaminação com o coronavírus, causador 

da COVID-19, caracteriza pandemia, foi publicada, no âmbito deste Poder 

Judiciário, a Portaria-Conjunta n. 247 de 16.03.2020, suspendendo prazos 

e atos por 15 (quinze) dias e recomendando o reagendamento das 

audiências não urgentes (art. 15, I). Assim, em cumprimento ao 

determinado na referida Portaria-Conjunta e auxiliar na contenção da 

contaminação pelo coronavírus, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, para o dia 04/05/2020 às 13h00 a ser realizada na sala de 

conciliação nº 38 corredor E – Fórum de Cuiabá/MT. Intimem-se, 

pessoalmente, o réu nos moldes da decisão de id. 28874939. Intime-se a 

autora, através de seu procurador, via DJe. Às providências. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 17 de março de 2020. OBSERVAÇÃO: Em caso de 

descumprimento das medidas pelo representado, entre em contato, 

imediatamente, com a Polícia Militar (via 190), Polícia Civil, Defensoria 

Pública, Ministério Público ou o Juízo da respectiva Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 
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atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004938-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. D. S. (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. D. S. S. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 07 Diligência: ID. JUSTIÇA GRATUITA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA 

GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA PROCESSO n. 

1004938-17.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 23.727,60 ESPÉCIE: []

->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: 

DIANA TEREZA DA SILVA Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ 

FRAGELLI, 538, JARDIM PAULISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO 

PASSIVO: Nome: WILLIAN JOSE DA SILVA SANTANA Endereço: RUA 

TEIXERINHA, 19, COSTA VERDE, VARZEA GRANDE- MT - CEP: 78000-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, quanto a 

DECISÃO, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DECISÃO: Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de 

março de 2020, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), REDESIGNO a audiência de 

conciliação designada nestes autos para o dia 28/05/2020 às 15h00min. 

DEFIRO o pedido de habilitação da parte requerida de id. 30226083. 

Procedam-se as anotações necessárias. Ainda, considerando que o 

requerido apresentou procuração com poderes específicos para receber 

citação, resta configurado seu comparecimento espontâneo no processo, 

pelo que entendo como SUPRIDA a necessidade de citação pessoal. Desta 

forma, INTIME-SE o requerido, através de seus advogados – via DJE, dos 

termos da presente demanda, para contestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, salientando que o prazo para apresentar contestação fluirá a partir 

da audiência de conciliação designada nesta oportunidade, caso esta não 

seja exitosa, nos termos do art. 335 do CPC, bem como, de que se não 

houver apresentação de contestação no prazo legal, será o requerido 

considerado revel, presumindo-se verdadeiras as alegações 

apresentadas pela parte autora - art. 344 do CPC. INTIME-SE a requerente 

pessoalmente e o requerido, por meio de seu patrono – via DJE. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública Cível. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. OBSERVAÇÃO: Em caso 

de descumprimento das medidas pelo representado, entre em contato, 

imediatamente, com a Polícia Militar (via 190), Polícia Civil, Defensoria 

Pública, Ministério Público ou o Juízo da respectiva Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1049279-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. L. D. L. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR OAB - MT6716/O (ADVOGADO(A))

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUENDEL ROLIM WENDER OAB - MT10858-O (ADVOGADO(A))

BARBARA LEONOR BEZERRA OAB - MT18508-O (ADVOGADO(A))

ANA LAURA CORREIA LINDORFER OAB - MT25552/O (ADVOGADO(A))

RONILSON RONDON BARBOSA OAB - MT6764-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 08 Diligência: ID. JUSTIÇA GRATUITA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA 

GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA PROCESSO n. 

1049279-65.2019.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: LUCIANE 

MATIAS LOPES DE LIMA Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO, 388, 

CONDOMÍNIO CHAPADA DOS PAMPAS, CHÁCARA DOS PINHEIROS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78068-670 POLO PASSIVO: Nome: BRUNO 

MANGRAVITI Endereço: DAS ESPATODIAS, 37, JARDIM DAS PALMEIRA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78080-120 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES, quanto a DECISÃO, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DECISÃO: Em razão da declaração da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em 11.03.2020, que a contaminação com o 

coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza pandemia, foi publicada, 

no âmbito deste Poder Judiciário, a Portaria-Conjunta n. 247 de 16.03.2020, 

suspendendo prazos e atos por 15 (quinze) dias e recomendando o 

reagendamento das audiências não urgentes (art. 15, I). Assim, em 

cumprimento ao determinado na referida Portaria-Conjunta e auxiliar na 

contenção da contaminação pelo coronavírus, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO, para o dia 08/05/2020 às 15h00 a ser realizada na sala 

de conciliação nº 38 corredor E – Fórum de Cuiabá/MT. Intimem-se, as 

partes, através de seus procuradores, via DJe. Às providências. 

CUMPRA-SE, com urgência. Cuiabá, 17 de março de 2020. OBSERVAÇÃO: 

Em caso de descumprimento das medidas pelo representado, entre em 

contato, imediatamente, com a Polícia Militar (via 190), Polícia Civil, 

Defensoria Pública, Ministério Público ou o Juízo da respectiva Vara 
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Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 18 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035355-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLY FERREIRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO FERNANDES FIDELIS OAB - MT20681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTHA CRISTINA SAO PEDRO DE PAULA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo: 1035355-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERLY FERREIRA DE PAULA REU: MARTHA CRISTINA SAO PEDRO 

DE PAULA VISTOS. Intime-se a parte autora, via DJe, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a certidão negativa de id. 

28040572 e 28040572, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento da presente ação. Findo o prazo, com a manifestação ou 

não, o que deve ser certificado, renove-me à conclusão. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 18 de março de 2020. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 327654 Nr: 7525-07.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACG, SBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - OAB/MT 9.674 - 

OAB:9.674/MT

 Cód. 327654.

Vistos.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de março de 2020, 

expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), declaro PREJUDICADA a Audiência designada nos 

presentes autos.

Ademais, verifico a ausência de intimação das partes, conforme certidão 

de fl. 128.

Desta forma, CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento da decisão de fl. 

125, no que tange a representação processual, com posterior vista dos 

autos à Defensoria Pública Criminal para manifestação, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 327667 Nr: 7527-74.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PIRES DE CAMARGO, ROSINETE DE 

SOUZA, REJANE CATARINA GAYVA, DELSON DE SOUZA, IZETE 

BOTELHO XAVIER, MAMEDES GONÇALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - OAB:6491-B, 

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6692, JOSÉ ANTONIO ROSA - 

OAB:5493/MT, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B, NELSON 

PEDROSO JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.266-B, ROBÉLIA DA SILVA 

MENEZES - OAB:23.212

 Cód. 327667.Vistos.Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 247 de 

16 de março de 2020, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), declaro PREJUDICADA a Audiência 

designada nos presentes autos.Desde já, REDESIGNO o ato para o dia 

04/05/2020 às 14h00min.Ainda, DEFIRO o pedido de SUBSTITUIÇÃO da 

testemunha ROSEMAR DE SOUZA pela testemunha ANDRA MÁRCIA DOS 

SANTOS SILVA, com relação a Defesa da ré Rosinete – fls. 1543. 

Procedam-se as anotações necessárias da testemunha substituída. (...). 

.Saliento, por oportuno, que considerando de boa parte das diligências já 

realizadas nos autos restaram prejudicadas em razão de não encontrar a 

testemunha pessoalmente, os Oficiais de Justiça que cumprirem as 

presentes intimações deverão observar os benefícios do art. 212, §2º, do 

CPC, que possibilitam o cumprimento da diligencia fora do horário geral, a 

fim de efetivar as intimações.REQUISITE-SE o réu JOSUÉ PIRES DE 

CAMARGO – RÉU PRESO.INTIME-SE a Defesa de todos os réus – via 

DJE.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Cuiabá, 17 de março de 

2020.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 501769 Nr: 40811-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIEL COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O

 VISTOS.

Em razão da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

11.03.2020, de que a contaminação com o coronavírus, causador da 

COVID-19, caracteriza pandemia, foi publicada, no âmbito deste Poder 

Judiciário, a Portaria-Conjunta n. 247 de 16.03.2020, suspendendo prazos 

e atos por 15 (quinze) dias e recomendando o reagendamento das 

audiências não urgentes (art. 15, I).

Assim, em cumprimento ao determinado na referida Portaria-Conjunta e 
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auxiliar na contenção da contaminação pelo coronavírus, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, outrora designada às fls. 

80/80v, para o dia 25.06.2020 às 14h30.

INTIMEM-SE PESSOALMENTE a vítima, o acusado, a testemunha de 

acusação e o Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídica da Universidade 

de Cuiabá – UNIC PANTANAL.

 REQUISITE-SE o policial arrolado na denúncia.

INTIME-SE a Defesa via DJE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 532492 Nr: 24236-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE ARRUDA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR UGO SOUSA - 

OAB:9611

 Cód. 532492.

Vistos.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de março de 2020, 

expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), declaro PREJUDICADA a Audiência designada nos 

presentes autos.

Desde já, REDESIGNO o ato para o dia 26/05/2020 às 16h30min.

INTIME-SE o acusado, as vítimas e as testemunhas arroladas.

REQUISITEM-SE os policiais militares arrolados.

INTIME-SE a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 550387 Nr: 41217-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALMEIDA DE 

ARRUDA - OAB:26211, RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - OAB:21310, 

RENATO FURTUNATO JACOBS - OAB:22021

 VISTOS.

Em razão da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

11.03.2020, que a contaminação com o coronavírus, causador da 

COVID-19, caracteriza pandemia, foi publicada, no âmbito deste Poder 

Judiciário, a Portaria-Conjunta n. 247 de 16.03.2020, suspendendo prazos 

e atos por 15 (quinze) dias e recomendando o reagendamento das 

audiências não urgentes (art. 15, I).

Assim, em cumprimento ao determinado na referida Portaria-Conjunta e 

auxiliar na contenção da contaminação pelo coronavírus, REDESIGNO a 

Audiência de Instrução e Julgamento, para o dia 23.07.2020 às 14h30min.

INTIMEM-SE as vítimas, o acusado e a testemunha de defesa.

 INTIMEM-SE a Defesa via DJE.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 553467 Nr: 44093-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Cód. 553467.

Vistos.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de março de 2020, 

expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), declaro PREJUDICADA a Audiência designada nos 

presentes autos.

Desde já, REDESIGNO o ato para o dia 26/05/2020 às 15h00min.

INTIMEM-SE o acusado e a vítima.

INTIME-SE a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

ASSINADO DIGITALMENTE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 465750 Nr: 5599-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUGUSTA DE 

CAMARGO - OAB:10024

 VISTOS.

Em razão da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

11.03.2020, de que a contaminação com o coronavírus, causador da 

COVID-19, caracteriza pandemia, foi publicada, no âmbito deste Poder 

Judiciário, a Portaria-Conjunta n. 247 de 16.03.2020, suspendendo prazos 

e atos por 15 (quinze) dias e recomendando o reagendamento das 

audiências não urgentes (art. 15, I).

Assim, em cumprimento ao determinado na referida Portaria-Conjunta e 

auxiliar na contenção da contaminação pelo coronavírus, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, outrora designada às fls. 94, 

para o dia 25.06.2020 às 13h30.

INTIMEM-SE a vítima e o acusado pessoalmente.

INTIME-SE a Defesa via DJE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 513153 Nr: 5805-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10756

 Cód. 513153.

Vistos.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de março de 2020, 

expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), declaro PREJUDICADA a Audiência designada nos 

presentes autos.

Desde já, REDESIGNO o ato para o dia 30/06/2020 às 15h30min.
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INTIMEM-SE a vítima e as testemunhas arroladas pela Defesa – fl. 

75/verso.

INTIME-SE a acusada, atentando-se ao endereço declinado na procuração 

de fl. 71, qual seja, AV. CARMINDO DE CAMPOS, Nº 3.036, APART. 03, 

BAIRRO DOM AQUINO, CEP: 78.015-020, CUIABÁ/MT.

INTIME-SE a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 544264 Nr: 35578-85.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVIEL LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16542

 VISTOS.

Em razão da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

11.03.2020, de que a contaminação com o coronavírus, causador da 

COVID-19, caracteriza pandemia, foi publicada, no âmbito deste Poder 

Judiciário, a Portaria-Conjunta n. 247 de 16.03.2020, suspendendo prazos 

e atos por 15 (quinze) dias e recomendando o reagendamento das 

audiências não urgentes (art. 15, I).

Assim, em cumprimento ao determinado na referida Portaria-Conjunta e 

auxiliar na contenção da contaminação pelo coronavírus, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, outrora designada às fls. 

91/92, para o dia 25.06.2020 às 14h00.

INTIMEM-SE PESSOALMENTE a vítima, o acusado e as testemunhas de 

defesa.

REQUISITEM-SE os policiais arrolados na denúncia.

INTIME-SE a Defesa via DJE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 569222 Nr: 12309-80.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LANDER DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/0

 Cód. 569222.

Vistos.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de março de 2020, 

expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), declaro PREJUDICADA a Audiência designada nos 

presentes autos.

Desde já, REDESIGNO o ato para o dia 26/05/2020 às 15h30min.

INTIME-SE a vítima.

REQUISITEM-SE os policiais militares arrolados.

INTIME-SE a Defesa – via DJE, inclusive para decline, no prazo de 10 (dez) 

dias, o endereço atualizado do acusado, tendo em vista que diligência 

anterior restou negativa, conforme certidão de fl. 99.

Com o decurso do prazo, certifique-se e intime-se o acusado no eventual 

endereço atualizado pela Defesa.

Outrossim, saliento que em que pese a certidão de fl. 99 informar que a 

vítima deseja a revogação do monitoramento eletrônico, em consulta ao 

Sistema Apolo, verifico que a referida questão já fora objeto de análise 

nos autos de cód. 568187.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 615225 Nr: 5524-68.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/O, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - 

OAB:3878/AC

 VISTOS. [....]Destarte, esperando ter acautelado o meio e proporcionado 

ao acusado uma reflexão melhor sobre seus atos, com fundamento no art. 

316 do CPP, REVOGO o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA e em razão 

das ameaças e lesão corporal, perpetradas pelo requerido contra as 

vítimas, visando evitar a ocorrência de um crime mais grave, DECRETO 

MEDIDAS CAUTELARES diversas da prisão, determinando:1)O 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO por meio da colocação de 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no acusado, pelo prazo de 06 (seis) meses, 

bem como de entrega de BOTÃO DE ALERTA à vítima, [....]Reforço ainda a 

necessidade de cumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos 

da Medida Protetiva n.º 1040873-55.2019.8.11.0041, as quais mantenho 

por seus próprios fundamentos, devendo o acusado manter-se afastado 

da residência da vítima; manter uma distância mínima de 500 (quinhentos) 

metros da vítima e se abster de manter contato com ela por qualquer meio 

de comunicação ou de frequentar sua residência, sob pena de serem 

revogadas as cautelares deferidas e novamente ser decretada sua 

prisão.Em razão da natureza do delito atribuído ao denunciado (divulgação 

de imagens íntimas da vítima), reforço as medidas protetivas acima 

deferidas para PROIBIR O AGRESSOR DE PUBLICAR E/OU DIVULGAR EM 

QUALQUER REDE SOCIAL, SITE OU BLOG, IMAGENS, VÍDEOS OU 

MENCIONAR O NOME DA VÍTIMA, sob pena de, descumprindo a cautelar 

ora deferida, ser-lhe decretada a sua prisão preventiva.DETERMINO a 

SOLTURA do acusado MARCELO DE ALBUQUERQUE, se por outro motivo 

não estiver preso e, apenas após, o cumprimento da determinação de 

colocação de tornozeleira eletrônica. EXPEÇA-SE O COMPETENTE 

ALVARÁ DE SOLTURA.[...] Após, intime-se os advogados constituídos 

pelo réu (via DJe) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação 

por escrito.Com a resposta, havendo arguição de preliminares, DÊ-SE 

vista ao Ministério Público Estadual. Às providências. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cuiabá, 17 de março de 2020.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 121933 Nr: 1084-63.2020.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PFDO, DMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA CRISTINA PENHA - 

OAB:10154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1) Intimem-se as partes para ciência do retorno dos autos a este Juízo;

2) Diligencie o Agente da Infância de Plantão em contato por telefone com 

a genitora Patrícia Figueiredo de Oliveira, para que, informe se seu filho 

realizou o exame de Endoscopia Digestiva Alta com biopsia e duodeno, no 

Hospital Jardim Cuiabá;

3) Intime-se a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá LTDA 

(Complexo Jardim Cuiabá), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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apresente Nota Fiscal, no valor recebido de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

referente a realização do exame de endoscopia digestiva pela criança 

Daniel Marcondes Oliveira, representado por sua genitora Patrícia 

Figueiredo de Oliveira. Encaminhem-se cópia dos documentos de fls. 48, 

63/64;

4) Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público para ciência na condição 

de custos legis;

5) Após, voltem-me conclusos para prolação de sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110562 Nr: 2443-19.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ELR, ILR, PDALR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marizete Fatima Reginato 

Bagatelli - OAB:16.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAILA E. DE O. ALLEMAND - 

OAB:12.272, MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:17.889, THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - OAB:23.827

 Nesse sentido, decido:

 1 – Mantenho as visitas da forma já estipulada, reiterando a derradeira 

decisão da magistrada que me antecedeu. Consigno que o 

descumprimento da ordem judicial acarretará a sanção consistente no 

pagamento de multa.

 2 – Determino o pagamento do restante do valor dos honorários periciais 

no prazo de 10 dias e a conclusão da perícia em 30 dias, sendo que o 

valor será transferido após a juntada do laudo nos autos. A ausência do 

pagamento dos honorários, por ser descumprimento de ordem judicial, 

acarretará sanção consistente no pagamento de multa.

 3 - CONSIGNO, AINDA:

3.1 – A AUSÊNCIA DO REQUERIDO NAS AVALIAÇÕES DESIGNADAS 

PELA PERITA SERÁ INTERPRETADA COMO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM 

JUDICIAL E ACARRETARÁ IMPOSIÇÃO DE MULTA.

3.2 - QUE TODOS OS PEDIDOS PENDENTES SERÃO DECIDIDOS QUANDO 

DA SENTENÇA DE MÉRITO.

3.3 – DIANTE DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, QUE ESSE JUÍZO CONTA 

COM O APOIO DE TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NESSE FEITO 

PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE MÉRITO.

4 – Os autos deverão ser encaminhados com carga para a perita judicial 

nomeada.

 5 – Com a juntada do laudo pericial, vista às partes para manifestação 

sucessiva em três dias, na seguinte sequência: MPE, Assistente do MPE e 

Requerido.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90620 Nr: 3133-87.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, SdEdJeSP-S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aíssa Kain Gehring - 

OAB:5741

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3133-87.2014.811.0063, Protocolo 90620, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013593-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JANAINA PEREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0018052A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013593-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA 

JANAINA PEREIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO POLO PASSIVO: Aguas 

Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013600-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYNTON ALVES OAB - MT25044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013600-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEVI LOPES DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELLYNTON ALVES POLO 

PASSIVO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019790-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DOS SANTOS MAGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REDE SERVE 

MAIS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004637-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMOS AUTOMOVEIS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LAURINDO CAMILO (REQUERIDO)

OPTICA VISION CENTER LTDA - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004822-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDLAINE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA OAB - MT26528/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO PASQUINI (REQUERIDO)

CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME (REQUERIDO)

KAMILA ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004874-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SILVEIRA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORACY PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004919-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004984-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DOMINGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004987-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ARISTIDES ALVES DE SOUZA PARADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004987-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ARISTIDES ALVES DE SOUZA PARADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004988-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR BARBOSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005022-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 750 de 994



DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005023-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STYLITA BENEDITA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005024-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BONIFACIO PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005028-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005049-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA SILVA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005063-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE RAMOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005071-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE CUNHA SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005086-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005098-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN MARINA PROENCA LARREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005099-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA KARYNE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005110-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARY CELIA CONCEICAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 16:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013617-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SANDRA SILVA MILITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013617-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

SANDRA SILVA MILITAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005138-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE THIAGO SOUZA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT17234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021220-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALLIANE EDNY NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005145-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA IBRAHIM KHARGY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 
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275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005174-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY VILA NOVA LAGOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 17:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005203-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DA SILVA BELIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005208-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SALETE ANTONIETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 17:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003700-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 17:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013624-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON JUNIOR DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013624-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELTON JUNIOR 

DO ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005235-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005235-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005248-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA ALVES LOPES DE ATAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 
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juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005254-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO GONCALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005266-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYRA CRISTINA VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005271-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDECY MESQUITA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013633-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013633-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GENILDA SILVA 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004362-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE GERALDES CRUZ (EXECUTADO)

 

1004362-47.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO 

TURCATO - MT0008127A, para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007098-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PINHEIRO DE OLIVEIRA (REU)

 

1007098-38.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: PATRICIA REY 

CARVALHO - MT12590-O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005136-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005258-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS OAB - MT25517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILY THAYS DOS SANTOS SCHOYNASKI - ME (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 
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Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005291-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE PAIXAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005313-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY MARIA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000534-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY SANTANA LIMA (EXECUTADO)

 

1000534-43.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574-O, para se manifestar, 

no prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005441-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE ROLIM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MONIQUE GOMES PRATES OAB - MT17025/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA PAULA PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

1005441-95.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLA 

MONIQUE GOMES PRATES - MT17025/O-O, para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado 

da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005388-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEICY AQUILA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO(A))

ALYNE D REVELLIN RODRIGUES OAB - MT21185/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004334-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUCANDARIO JARDIM DAS GOIABEIRAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA (REU)

KENIA CRISTINA MEISTER (REU)

 

1004334-79.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: ANDERSON ROSA 

FERREIRA - MT14156-N, para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005392-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005467-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BELO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005456-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO VALERIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013658-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINETH BENTA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013658-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROZINETH 

BENTA RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIO HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005456-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO VALERIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005456-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO VALERIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005986-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

1005986-34.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O, para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005373-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005373-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006814-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO HENRIQUE TAVARES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))
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JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

1006814-30.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANA 

MACEDO FOLES - MT23173-O, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - 

MT7174-O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR 

NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005487-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON YURI SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005487-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON YURI SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005806-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE VIANA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA OAB - MT9437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

PORTA DOS FUNDOS PRODUTORA E DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL S.A. 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1005806-18.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - MT9437-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 09:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005495-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY INTERNET (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005495-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY INTERNET (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005495-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY INTERNET (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005495-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO JOSE DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY INTERNET (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005439-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA FRANCISCA BRITO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005508-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008847-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FRANCA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1008847-90.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O, para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004666-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004666-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005557-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARQUES DE AGUILARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCARLETT PATRICIA ZEILINGER OAB - MT27659/O (ADVOGADO(A))

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005709-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON ALVES PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005925-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMARA PADILHA DE MOURA (EXECUTADO)

 

1005925-76.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO 

TURCATO - MT0008127A, para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013666-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVILASIO RODRIGUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013666-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVILASIO 

RODRIGUES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO 

MENDES RAMOS POLO PASSIVO: Banco Safra S-A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001885-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY DANTAS SILVA (EXECUTADO)

 

1001885-51.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: OTAVIO 

GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - MT18229-O, GUILHERME ROBERTO 

GOMES COSTA - MT27389/O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004334-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUCANDARIO JARDIM DAS GOIABEIRAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA (REU)

KENIA CRISTINA MEISTER (REU)

 

1004334-79.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: ANDERSON ROSA 

FERREIRA - MT14156-N, para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012992-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1012992-92.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: NELLO 

AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - MT14913-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 14:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013676-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MATOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013676-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIENE MATOS 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE DA 

COSTA GARCES POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004686-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THANIELLY RAIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004686-37.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

Data: 17/04/2020 Hora: 08:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 18 de março de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013684-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE JOSE ALVES KUBIAK (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013684-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: ROQUE JOSE ALVES KUBIAK FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013685-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAYRA LARRANNA NASCIMENTO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013685-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAYRA 

LARRANNA NASCIMENTO MOTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013689-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013689-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004553-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013696-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013696-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS 

HENRIQUE BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013709-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU BEZERRA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013709-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TADEU BEZERRA 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013527-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELI MOLITOR DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1013527-55.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: REGINA CELI MOLITOR DAMACENO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, a parte 

recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A assistência 

judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao 

Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras de ordem 

econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase 

recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para obtenção da 
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gratuidade, o requerente deve declarar que não tem condições de arcar 

com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

sua família. No caso em análise, não há elementos para ilidir a declaração 

de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do benefício. Diante 

disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. Verificada a 

tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita e 

estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017488-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1017488-04.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSE DO CARMO DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

INTERMEDIUM SA Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o 

recurso inominado, a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade 

da justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao 

jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004861-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EMIDIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004861-65.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSE EMIDIO DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. 

Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao 

recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente 

devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da 

Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, 

com observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006835-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1006835-40.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JEFERSON RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007213-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL COELHO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1007213-93.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MAXWELL COELHO DA FONSECA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, 

a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A 

assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o 

pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras 

de ordem econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, 

inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para 

obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não tem 

condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003333-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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HADNY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003333-93.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: HADNY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA REQUERIDO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., M F AGENCIA 

DE TURISMO E VIAGENS LTDA, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 

Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004689-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY FONSECA BARBOSA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004689-26.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: KELLY FONSECA BARBOSA AQUINO REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. Processo em fase de 

Admissibilidade de Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado interposto. 2. 

Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra 

dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os 

autos à e. Egrégia Turma Recursal, com observância das formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009674-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA LEITE COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009674-38.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LAURA CRISTINA LEITE COELHO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, 

a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A 

assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o 

pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras 

de ordem econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, 

inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para 

obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não tem 

condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010693-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1010693-79.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009622-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DA SILVA SIQUEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009622-42.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MICHEL DA SILVA SIQUEIRA BARBOSA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso 

inominado, a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da 

justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao 

jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 
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do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010353-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1010353-38.2019.8.11.0001 

INTERESSADO: ELISANGELA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, a parte 

recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A assistência 

judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao 

Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras de ordem 

econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase 

recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para obtenção da 

gratuidade, o requerente deve declarar que não tem condições de arcar 

com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

sua família. No caso em análise, não há elementos para ilidir a declaração 

de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do benefício. Diante 

disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. Verificada a 

tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita e 

estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009795-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER EVERTON SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009795-66.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: KLEBER EVERTON SOUZA SOARES REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso 

inominado, a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da 

justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao 

jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007569-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEREIRA DA SILVA FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1007569-88.2019.8.11.0001 

INTERESSADO: ANTONIA PEREIRA DA SILVA FERNANDES REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso 

inominado, a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da 

justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao 

jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008252-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA QUEIROZ MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1008252-28.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LUCIANA QUEIROZ MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso 

Com o recurso inominado, a parte recorrente postula os benefícios da 

gratuidade da justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar 

ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 763 de 994



ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008706-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1008706-08.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: VALDELICE GONCALVES PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, 

a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A 

assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o 

pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras 

de ordem econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, 

inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para 

obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não tem 

condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004455-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004455-44.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: SIMONE LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. 

Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao 

recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente 

devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da 

Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, 

com observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011036-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1011036-75.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: HYGOR DE OLIVEIRA FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, 

a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A 

assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o 

pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras 

de ordem econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, 

inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para 

obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não tem 

condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007656-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO BATISTA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1007656-44.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JUCELINO BATISTA PIRES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o 

recurso inominado, a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade 

da justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao 

jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 
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gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012491-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1012491-41.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: DENILSON DE OLIVEIRA 

SILVA Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a parte 

executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no 

prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012439-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CLAUDIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1012439-45.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: ANNA 

CLAUDIA DE OLIVEIRA Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a 

parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015983-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA FERREIRA LIMA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1015983-75.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: DALVA FERREIRA LIMA DE MORAIS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso 

Com o recurso inominado, a parte recorrente postula os benefícios da 

gratuidade da justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar 

ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013197-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 
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(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1013197-24.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: CRISTIANE 

RIBEIRO DE OLIVEIRA Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a 

parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012990-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA PEREIRA DE SOUSA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1012990-25.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

FABIO DIAS FERREIRA EXECUTADO: LUIZ GONZAGA PEREIRA DE SOUSA 

FILHO Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a parte executada, 

MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no prazo de 3 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012581-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRA MACSIELY GOMES DE LARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1012581-49.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: AIRA MACSIELY GOMES DE 

LARA Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a parte executada, 

MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no prazo de 3 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013339-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

GABRIELA ARIADINE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1013339-28.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: ADRIANA RODRIGUES DA 

SILVA, GABRIELA ARIADINE RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos. Processo 

em fase de Citação. I - CITE-SE a parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE 

CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como CARTA/MANDADO 

DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente 

CITADA, nos termos do item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO 

QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB 

PENA DE SEREM PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA 

GARANTIR A EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005419-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETE IRENE SANTOS ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005419-03.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS EXECUTADO: 

NETE IRENE SANTOS ALMEIDA Vistos. Processo em fase de Citação. I - 

CITE-SE a parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE 

DESPACHO, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de 

ativos). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD 

formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia 

deste despacho servirá como CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do 

item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO 

DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012995-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA PRISCILA MARASCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1012995-47.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: AMANDA PRISCILA 

MARASCA Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a parte 

executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no 

prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005430-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LEONARDO OULICES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUIZ FELIPE MIDON DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005430-32.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS EXECUTADO: 

LUIZ FELIPE MIDON DE MELO, LEONARDO OULICES DE OLIVEIRA Vistos. 

Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a parte executada, MEDIANTE O 

ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como CARTA/MANDADO 

DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente 

CITADA, nos termos do item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO 

QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB 

PENA DE SEREM PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA 

GARANTIR A EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013723-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE ALVES PORTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1013723-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIRCE ALVES 

PORTILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013729-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIENE APARECIDA EVANGELISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013729-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAIENE 

APARECIDA EVANGELISTA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KARINA CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO 

PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005655-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ACOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013509-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE MARIA DOS SANTOS LARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1013509-97.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: LUCIENE MARIA DOS 

SANTOS LARA Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a parte 

executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no 

prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 
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INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013525-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA PEREIRA DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1013525-51.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: DIANA PEREIRA DO 

AMARAL Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a parte 

executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no 

prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009868-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009868-38.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ADEVAIR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso Analisando-se 

os autos, nota-se que a parte recorrente não é beneficiária da assistência 

judiciaria gratuita, não postulou o referido benefício e não efetuou o 

preparo do recurso interposto, descumprindo o disposto nos artigos 42, § 

1º, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, devidamente 

regulamentados pelos artigos 949 e seguintes da CNGC/MT. Posto isso e 

considerando não ser possível a regularização do preparo nesta fase 

(Enunciado nº 168 do FONAJE), nego seguimento ao Recurso Inominado. 

Destaca-se que embora o artigo 1.007 do CPC oportunize a parte a sanar 

eventuais irregularidades no pagamento do preparo, esta regra não se 

aplica aos Juizados Especiais por força do Enunciado 168 do FONAJE. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem os 

requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de arquivamento. 

Não havendo manifestação, com fulcro no artigo 921, inciso III, § 3º, do 

CPC, suspenda-se o trâmite do feito e arquive-se provisoriamente. 

Decorrido o prazo de um ano, sem manifestação da parte credora, 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, 

do CPC). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006445-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANARA ALENCAR DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1006445-70.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

DAYANARA ALENCAR DE CARVALHO Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. O AR expedido com a finalidade de citação/intimação 

da parte reclamada retornou com a informação endereço insuficiente (ID 

29614657). Assim, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 48 

horas, apresentar o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de 

arquivamento. Com a apresentação do endereço, paute-se nova data para 

realização da audiência de conciliação e, após, cite-se e intimem-se as 

partes. Decorrido o prazo sem manifestação da parte reclamante, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013008-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE LIMA SANTANA VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1013008-46.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: VANESSA DE LIMA SANTANA 

VILELA Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a parte 

executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no 

prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 
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intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000775-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JULIO MARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE AUGUSTA DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1000775-17.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

BENEDITO JULIO MARCELO EXECUTADO: ADRIANE AUGUSTA DE 

MORAIS Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a parte 

executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no 

prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007844-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAMPANER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1007844-37.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARCELO CAMPANER REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Admissibilidade de Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado interposto. 2. 

Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra 

dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os 

autos à e. Egrégia Turma Recursal, com observância das formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005501-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDIBERTO PANZZA (REQUERENTE)

RONILDES PEDROSA DE AQUINO PANZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005501-68.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: RONILDES PEDROSA DE AQUINO PANZZA, ANTONIO 

EDIBERTO PANZZA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de 

Recurso Analisando-se os autos, nota-se que a parte recorrente não é 

beneficiária da assistência judiciaria gratuita, não postulou o referido 

benefício e não efetuou o preparo do recurso interposto, descumprindo o 

disposto nos artigos 42, § 1º, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 

9.099/95, devidamente regulamentados pelos artigos 949 e seguintes da 

CNGC/MT. Posto isso e considerando não ser possível a regularização do 

preparo nesta fase (Enunciado nº 168 do FONAJE), nego seguimento ao 

Recurso Inominado. Destaca-se que embora o artigo 1.007 do CPC 

oportunize a parte a sanar eventuais irregularidades no pagamento do 

preparo, esta regra não se aplica aos Juizados Especiais por força do 

Enunciado 168 do FONAJE. Intimem-se as partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem os requerimentos que entenderem pertinentes, 

sob pena de arquivamento. Não havendo manifestação, com fulcro no 

artigo 921, inciso III, § 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito e 

arquive-se provisoriamente. Decorrido o prazo de um ano, sem 

manifestação da parte credora, começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC). Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009067-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDETTE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009067-25.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: WALDETTE DA SILVA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso 

inominado, a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da 

justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao 

jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004378-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004378-35.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARCEL LOUZICH COELHO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o 

recurso inominado, a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade 

da justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao 

jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010931-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEY DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ PAES DE BARROS GOUVEIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA FERREIRA ARAUJO GOUVEIA OAB - MT0012930A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1010931-98.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: NEY DIAS DA SILVA REQUERIDO: JOAO LUIZ PAES DE 

BARROS GOUVEIA Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o 

recurso inominado, a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade 

da justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao 

jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010317-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRVING COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1010317-93.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: IRVING COSTA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Admissibilidade de Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado interposto. 2. 

Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra 

dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os 

autos à e. Egrégia Turma Recursal, com observância das formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004378-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004378-35.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCEL LOUZICH COELHO - MT0008637A-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

07/10/2019 Hora: 11:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 
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não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 27 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013755-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO OAB - MT17002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013755-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIA 

AQUINO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL 

GERMANO DE CAMPOS NETO POLO PASSIVO: JOAO SERRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004378-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004378-35.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCEL LOUZICH COELHO - MT0008637A-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

07/10/2019 Hora: 11:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 27 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009945-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

1009945-47.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: OSIANE 

RODRIGUES MACEDO - MT15420-O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca da CERTIDÃO do oficial de justiça, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003994-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOABE CHIQUESI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003994-38.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA - MT19588-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 16:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005502-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EASY LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

SILVANA CASSIA SOUZA PERES (EXECUTADO)

 

1005502-53.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MATEUS 

CASSIO LOPES DE LIMA - MT19495-O , para indicar , no prazo de 5 dias, 

endereço atualizado da parte promovida, tendo em vista que o endereço 

indicado na exordial já foi alvo de diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006534-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN SOUZA DE FRANCA (EXECUTADO)

 

1006534-93.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO 

FRANCISCO FERREIRA - PR0058131A , para indicar, no prazo de 5 dias, 

endereço atualizado da parte promovida, tendo em vista que o endereço 

existente nos autos já foi alvo de diligência do oficial de justiça bem como 

enviado AR.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010621-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ORIVALDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

1010621-92.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO 

ARRUDA DE LEMOS - MT18363/O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca da certidão do oficial de justiça apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012250-04.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ELIAS JESUS NUNES (EXECUTADO)

 

1012250-04.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: OTAVIO 

GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - MT18229-O, GUILHERME ROBERTO 

GOMES COSTA - MT27389/O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca da certidão do oficial de justiça, apresentando endereço atualizado 

da parte promovida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEIZY SOARES CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001658-61.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: KEIZY SOARES CAVALCANTE DA SILVA REQUERIDO: OI 

S.A Vistos. Processo em fase de Citação. I – Diante da justificativa 

apresentada pela parte reclamante, designe-se nova data para audiência 

de conciliação e intimem-se as partes. II – Caso a citação já tenha sido 

realizada, aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo sido frustrada 

a tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para manifestar-se, no 

prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar cabíveis ou 

indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002389-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EUGENIO DE AMORIM BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002389-57.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: EDSON EUGENIO DE AMORIM BARRETO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Processo em fase de Citação. I – Diante 

da justificativa apresentada pela parte reclamante, designe-se nova data 

para audiência de conciliação e intimem-se as partes. II – Caso a citação já 

tenha sido realizada, aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo 

sido frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para 

manifestar-se, no prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar 

cabíveis ou indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena 

de extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SARTORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001811-94.2020.8.11.0001 AUTOR: 

ALESSANDRO SARTORI REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS Vistos. Processo em fase de Citação. I – Diante da justificativa 

apresentada pela parte reclamante, designe-se nova data para audiência 

de conciliação e intimem-se as partes. II – Caso a citação já tenha sido 

realizada, aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo sido frustrada 

a tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para manifestar-se, no 

prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar cabíveis ou 

indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013666-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVILASIO RODRIGUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1013666-70.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: EVILASIO RODRIGUES JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

SAFRA S-A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c 

indenizatório por danos morais e alegou firmou contrato de financiamento 

de veículo automotor com a parte reclamada, o qual foi quitado em 

2/12/2019, contudo, até esta data não foi procedida a baixa do gravame 

realizado pela parte reclamada. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata baixa do gravame em seu veículo automotor. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, mormente quanto ao comprovante de quitação (ID 30466746), 

embora seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, 

entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar 

formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que o gravame 

foi mantido após a quitação do contrato de financiamento firmado entre as 

partes. Observa-se também que a manutenção do gravame pela parte 

reclamada ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante fica impedida 

de alienar seu veículo automotor. Impõe ainda consignar que a baixa do 

gravame não representa perigo de irreversibilidade, já que o contrato de 

financiamento foi quitado, situação em que não se aplica o óbice do § 3º 

do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 05 

(cinco) dias, realize a baixa no gravame do veículo automotor da parte 

reclamante, marca Ford, modelo KA SE 1.0, placa QPP4326, chassi 

9BFZH55LOK8271196, RENAVAM 11721686569, ano/modelo 2018/2019, 

sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à 

R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência 
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financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da caução, 

conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade do serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. Intime-se 

pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida 

(STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001123-35.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA REQUERIDO: OLX 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Vistos. Processo em fase de Citação. I – 

Diante da justificativa apresentada pela parte reclamante, designe-se nova 

data para audiência de conciliação e intimem-se as partes. II – Caso a 

citação já tenha sido realizada, aguarde-se a audiência de conciliação. III – 

Tendo sido frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte reclamante 

para manifestar-se, no prazo de 5 dias, requerendo as providências que 

julgar cabíveis ou indicando o endereço atualizado da parte reclamada, 

sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013078-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROQUE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON JOSE NUNES DE SA OAB - MT23828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1013078-63.2020.8.11.0001 AUTOR: 

HUGO ROQUE DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que no dia 26 de abril de 2017, 

por ter desocupado o imóvel que alugava, solicitou o cancelamento da 

unidade consumidora sob o número 6/225200-5. Sustentou que foi emitida 

cobrança posterior indevida que ocasionou a negativação dos seus 

dados. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em exame 

ao caso concreto, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 

375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95), entendo que há probabilidade do direito 

ao pleito liminar, pois há evidências de que a cobrança possui vencimento 

posterior ao pedido de cancelamento formulado pela parte reclamante, 

conforme protocolo nº 0141166181, datado de 26/4/2017. Observa-se 

também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte 

reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à prazo e de 

obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito não 

representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 

horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança da fatura do mês de fevereiro/2020. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013078-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROQUE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON JOSE NUNES DE SA OAB - MT23828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1013078-63.2020.8.11.0001 AUTOR: 

HUGO ROQUE DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que no dia 26 de abril de 2017, 

por ter desocupado o imóvel que alugava, solicitou o cancelamento da 

unidade consumidora sob o número 6/225200-5. Sustentou que foi emitida 

cobrança posterior indevida que ocasionou a negativação dos seus 

dados. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em exame 

ao caso concreto, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 

375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95), entendo que há probabilidade do direito 

ao pleito liminar, pois há evidências de que a cobrança possui vencimento 

posterior ao pedido de cancelamento formulado pela parte reclamante, 

conforme protocolo nº 0141166181, datado de 26/4/2017. Observa-se 

também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte 

reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à prazo e de 

obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito não 

representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 

horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança da fatura do mês de fevereiro/2020. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013593-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JANAINA PEREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0018052A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1013593-98.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: SANDRA JANAINA PEREIRA DE FIGUEIREDO REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer 

c/c indenizatório por danos morais e alegou que em 10/3/2020 locou imóvel 

residencial onde está instalado o hidrômetro registrado com a matrícula 

495629-0, e ao solicitar o fornecimento de água, teve seu pedido negado 

pela parte reclamada, sob a justificativa de que há débitos pretéritos 

pendentes de pagamento. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu o imediato fornecimento de água ao mencionado hidrômetro. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, mormente quanto ao contrato de locação (ID 30446544) e 

débito pendente de pagamento (ID 30446543), entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado pela parte 

reclamante, pois há evidências de que a dívida corresponde a período 

anterior à locação do imóvel, sendo certo que a obrigação não é propter 

rem (STJ AgRg no Ag 1380928/SP). Observa-se também que a suspensão 

no fornecimento de água ocasiona perigo de dano, causando diversos 

transtornos ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe ainda 

consignar que a determinação para restabelecer o fornecimento de água 

não representa perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser 

suspenso a qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 6 horas, transfira a titularidade do hidrômetro 

registrado com a matrícula 495629-0 para os dados da parte reclamante, 

bem como restabeleça o fornecimento de água no referido hidrômetro, sob 

pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 

(doze mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da 

parte reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado 

pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 

6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade do 

serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a 

parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar 

deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003994-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOABE CHIQUESI DE ALMEIDA (INTERESSADO)

E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003994-38.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP 

REQUERIDO: E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME INTERESSADO: JOABE 

CHIQUESI DE ALMEIDA Vistos. Processo em fase de Conciliação. A parte 

reclamada foi intimada para apresentar os documentos apresentados no 

ID 29462571 de forma integral, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo 

que lhe foi concedido. Assim, indefiro o pedido de revogação da tutela 

antecipada concedida nos autos. Quanto ao pleito de conversão da 

obrigação de entregar em busca e apreensão, formulado pela parte 

reclamante no ID 29887349 e, diante da prova do descumprimento da 

ordem judicial, reconhecida pela parte reclamada (ID 29462571), presumo 

que a multa, outrora fixada no ID 28777670, foi insuficiente para impor o 

cumprimento da referida obrigação, razão pela qual, com fulcro no artigo 

537, § 1º, do Código de Processo Civil, majoro a multa para R$400,00 por 

dia, limitado à R$15.000,00. Intime-se a parte reclamada, via Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 dias, comprove o cumprimento da ordem judicial ou 

cumpra-a, sob pena de incidir a multa majorada. Decorrido o prazo 

concedido à parte reclamada, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, sob pena de ser presumido o 

cumprimento da obrigação. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020938-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1020938-52.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: DEJAIR VIEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença. 

No ID 30403912 a parte reclamante alegou que teve o fornecimento de 

energia elétrica suspenso em sua unidade consumidora, requerendo seja 

determinado o imediato restabelecimento do referido serviço. Contudo, 

conforme decisão prolatada no ID 27963356, que não concedeu a 

antecipação de tutela pleiteada na inicial, não há prova de irregularidade 

nas cobranças efetuadas pela parte reclamada. Assim, para que o 

serviço seja restabelecido, as faturas devem ser regularmente adimplidas, 

diretamente na concessionária do serviço público, razão pela qual, indefiro 

o pedido formulado pela parte reclamante no ID 30403912. Intimem-se. 

Após, renove-se a conclusão (para Sentença). Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013676-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MATOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1013676-17.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LUCIENE MATOS DA CRUZ REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 
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ajuizou ação reclamação com pedido de obrigação de não fazer c/c 

indenizatória por danos morais e alegou que celebrou um empréstimo 

consignado, contudo, sustentou que a instituição reclamada, 

equivocadamente, considera esse empréstimo como integrante de cartão 

de crédito em que o valor mínimo da fatura é descontado de sua folha de 

pagamento. A título de tutela provisória de urgência, requereu a abstenção 

de novos descontos em sua folha de pagamento. Nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, 

para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. No caso em exame, entendo que não há probabilidade 

do direito, pois as provas juntadas aos autos são insuficientes para 

averiguar se o valor do empréstimo, com os devidos encargos contratuais, 

já foi devidamente quitado, já que a parte reclamante não juntou nenhum 

documento que comprove a época da celebração e o valor do mútuo, 

impossibilitando a elaboração de qualquer cálculo. Não havendo 

probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à natureza do mútuo questionado, o percentual 

de juros aplicado, o valor mensal descontado na folha de pagamento da 

parte reclamante, o cálculo apurando discriminadamente eventual saldo 

devedor existente. Cite-se e intimem-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008668-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RELINA BARBOSA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1008668-59.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: RELINA BARBOSA DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. No ID 30452856 a parte reclamante postulou 

a reconsideração da decisão prolatada no ID 29983450, que concedeu 

parcialmente a tutela de urgência pleiteada na inicial, razão pela qual 

passo ao reexame dos pressupostos constantes no artigo 300 do CPC. 

Em atenção ao referido pleito, indefiro-o e mantenho inalterada a decisão 

prolatada no ID 29983450, visto que não foi apresentado nenhum novo 

documento capaz de modificar o entendimento anteriormente exposto. 

Intimem-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELERSON JOAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001495-81.2020.8.11.0001 REQUERENTE: KELERSON 

JOAO SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Processo em fase de Sentença 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer 

à audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos Juizados 

Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a 

extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do 

FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais (art. 

51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os 

efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo depósito de caução 

consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, 

devolvendo o correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DIAS CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001678-52.2020.8.11.0001 AUTOR: WILLIAN DIAS 

CORREA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Processo em fase de 

Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos 

Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a 

qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como 

sanção a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o 

Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei 9.099/95 e condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do 

FONAJE). Revogo os efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo 

depósito de caução consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da 

parte reclamante, devolvendo o correspondente valor. Transitada em 

julgado, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001804-05.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ANDREIA 

CRISTINA DE CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer 

à audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos Juizados 

Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a 

extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do 

FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais (art. 

51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os 

efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo depósito de caução 

consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, 

devolvendo o correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002218-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES IRAN DE FREITAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002218-03.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JHONES 

IRAN DE FREITAS LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Processo em fase 

de Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos 

Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a 

qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como 

sanção a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o 

Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei 9.099/95 e condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do 

FONAJE). Revogo os efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo 

depósito de caução consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da 

parte reclamante, devolvendo o correspondente valor. Transitada em 

julgado, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALINA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002234-54.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ROZALINA 

SANTOS DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos. Processo em fase de Sentença A parte reclamante, embora 

devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e 

não apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de 

ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001814-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001814-49.2020.8.11.0001 REQUERENTE: EDSON 

SEVERINO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Processo em fase 

de Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos 

Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a 

qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como 

sanção a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o 

Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei 9.099/95 e condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do 

FONAJE). Revogo os efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo 

depósito de caução consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da 

parte reclamante, devolvendo o correspondente valor. Transitada em 

julgado, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004037-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILTON NATANAEL DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1004037-72.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SISTEMA DE 

ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME REQUERIDO: MAILTON NATANAEL DA 

CONCEICAO Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte 

reclamante desistiu da reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo 

indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo a desistência 

manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente 

ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em 

seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011952-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGO COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011952-12.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AGNALDO 

RODRIGO COSTA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. O Recurso de Embargos de 

Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os 

erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO 

INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANY CHRISTIANY DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001835-25.2020.8.11.0001 REQUERENTE: NAIANY 

CHRISTIANY DE OLIVEIRA SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos 

Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a 

qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como 

sanção a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o 

Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei 9.099/95 e condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do 

FONAJE). Revogo os efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo 

depósito de caução consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da 

parte reclamante, devolvendo o correspondente valor. Transitada em 

julgado, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005590-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA FLORENCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005590-91.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: NELSON DA 

SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 EXECUTADO: ANDREIA ALVES DE 

OLIVEIRA FLORENCIO Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A 

parte credora desistiu da execução informando que a dívida já se 

encontra paga. Posto isso, homologo a desistência manifestada pela parte 

credora e, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinta a presente execução. Intimem-se e arquive-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013475-59.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013475-59.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIAS 

PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. O Recurso de Embargos de 

Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os 

erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO 

INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001925-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001925-33.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JONILSON 

LEMES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Processo em 

fase de Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou 

justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte 

reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005877-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEREIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005877-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELAINE 

PEREIRA DA SILVA SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. O Recurso de Embargos de 

Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os 

erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO 

INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 
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DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005260-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

CRIADOURO PARAISO DAS AVES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO COSTILHAS OAB - SP181103 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005260-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RODRIGO 

ESTEVES REQUERIDO: CRIADOURO PARAISO DAS AVES LTDA, BOM 

NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, BANCO BRADESCO, 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos. O Recurso de 

Embargos de Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei 

n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. 

VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008820-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA CRISTINA SOLANO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1008820-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANGELICA 

CRISTINA SOLANO CAMPOS REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA Vistos. O Recurso de Embargos de Declaração é a ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do 

julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, 

conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. 

REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO 

PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a 

presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a 

jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso 

de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Neste contexto e em 

análise do caso concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante, 

na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas sim a modificação do 

entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as 

hipóteses de cabimento dos Declaratórios. Desta forma, como a pretensão 
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é de reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do 

julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada. Posto isso, 

conheço, mas rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017176-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PLACIDO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017176-28.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA EXECUTADO: GILBERTO PLACIDO DA COSTA Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou a emenda da 

petição inicial, mas a parte reclamante, embora devidamente intimada, 

permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso deve 

atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

reclamante atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021176-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CAMPANELI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021176-71.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO: PAULO ROBERTO 

CAMPANELI DA SILVA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este 

juízo determinou a emenda da petição inicial, mas a parte reclamante, 

embora devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando 

que a peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e ser instruída 

com os documentos indispensáveis ao processamento da demanda e não 

tendo a parte reclamante atendido à determinação do juízo, a petição inicial 

deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, 

conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. 

Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada 

em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010603-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO LEVI MARTINS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010603-71.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

CAMPESTRE TABGHA EXECUTADO: GERALDO LEVI MARTINS DE SOUZA 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou a 

emenda da petição inicial, mas a parte reclamante, embora devidamente 

intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso 

deve atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

reclamante atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021319-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021319-60.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL DIAMANTE II EXECUTADO: GERSON ALVES DA SILVA 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou a 

emenda da petição inicial, mas a parte reclamante, embora devidamente 

intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso 

deve atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

reclamante atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021494-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO MARCIO VIANA DA COSTA (EXECUTADO)

ANDREIA MESQUITA FORATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021494-54.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: NATALINO MARCIO VIANA DA 

COSTA, ANDREIA MESQUITA FORATTO Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. Este juízo determinou a emenda da petição inicial, mas a 

parte reclamante, embora devidamente intimada, permaneceu inerte. 

Assim, considerando que a peça de ingresso deve atender aos requisitos 

legais e ser instruída com os documentos indispensáveis ao 

processamento da demanda e não tendo a parte reclamante atendido à 

determinação do juízo, a petição inicial deve ser indeferida e o processo 

extinto sem resolução de mérito, conforme preconizam os artigos 320 e 

321 do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto 

o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 
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Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010301-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DINIZ MENDES DA COSTA 96263555149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEYTON ROBSON CARDOSO DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010301-42.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALAN DINIZ 

MENDES DA COSTA 96263555149 EXECUTADO: KLEYTON ROBSON 

CARDOSO DE JESUS Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este 

juízo determinou a emenda da petição inicial, mas a parte reclamante, 

embora devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando 

que a peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e ser instruída 

com os documentos indispensáveis ao processamento da demanda e não 

tendo a parte reclamante atendido à determinação do juízo, a petição inicial 

deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, 

conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. 

Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada 

em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000748-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA III (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA SOARES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000748-34.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

MORADA DA SERRA III EXECUTADO: ELAINE CRISTINA SOARES DE 

ARRUDA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo 

determinou a emenda da petição inicial, mas a parte reclamante, embora 

devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a 

peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e ser instruída com 

os documentos indispensáveis ao processamento da demanda e não 

tendo a parte reclamante atendido à determinação do juízo, a petição inicial 

deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, 

conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. 

Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada 

em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003134-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CAETANO DOS SANTOS 84867213268 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ALBERTO DA SILVA PEREIRA OAB - RO9472 (ADVOGADO(A))

TAISA TORRES HERMES OAB - RO9745 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL ALMEIDA RAMOS (EXECUTADO)

GENILDA ALMEIDA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003134-37.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: JUAREZ 

CAETANO DOS SANTOS 84867213268 EXECUTADO: ELIEL ALMEIDA 

RAMOS, GENILDA ALMEIDA RAMOS Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. Este juízo determinou a emenda da petição inicial, mas a 

parte reclamante, embora devidamente intimada, permaneceu inerte. 

Assim, considerando que a peça de ingresso deve atender aos requisitos 

legais e ser instruída com os documentos indispensáveis ao 

processamento da demanda e não tendo a parte reclamante atendido à 

determinação do juízo, a petição inicial deve ser indeferida e o processo 

extinto sem resolução de mérito, conforme preconizam os artigos 320 e 

321 do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto 

o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021479-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MOREIRA PENNA FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021479-85.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: JOAO PAULO MOREIRA PENNA 

FRANCO Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo 

determinou a emenda da petição inicial, mas a parte reclamante, embora 

devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a 

peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e ser instruída com 

os documentos indispensáveis ao processamento da demanda e não 

tendo a parte reclamante atendido à determinação do juízo, a petição inicial 

deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, 

conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. 

Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada 

em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020283-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020283-80.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO EXECUTADO: 

PAULO DA ROCHA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo 

determinou a emenda da petição inicial, mas a parte reclamante, embora 

devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a 

peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e ser instruída com 

os documentos indispensáveis ao processamento da demanda e não 

tendo a parte reclamante atendido à determinação do juízo, a petição inicial 

deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, 

conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. 

Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada 

em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003470-41.2020.8.11.0001

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 782 de 994



Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PIAZZA DI SIENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CRISTINA BORGES ARAUJO JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003470-41.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PIAZZA DI SIENA EXECUTADO: FERNANDA CRISTINA BORGES ARAUJO 

JESUS Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou 

a emenda da petição inicial, mas a parte reclamante, embora devidamente 

intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso 

deve atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

reclamante atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006604-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO BENEDITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANA CURVO FERRAZ SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006604-76.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO BENEDITO EXECUTADO: LILIANA CURVO 

FERRAZ SANTOS Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo 

determinou a emenda da petição inicial, mas a parte reclamante, embora 

devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a 

peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e ser instruída com 

os documentos indispensáveis ao processamento da demanda e não 

tendo a parte reclamante atendido à determinação do juízo, a petição inicial 

deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, 

conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. 

Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada 

em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019485-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LOUREIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019485-22.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II EXECUTADO: MAURO LOUREIRO 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou a 

emenda da petição inicial, mas a parte reclamante, embora devidamente 

intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso 

deve atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

reclamante atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007248-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

SAMUEL LAUDELINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007248-19.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

MORRO DE SANTO ANTONIO EXECUTADO: VALDIRENE FRANCISCA 

TEIXEIRA DA SILVA, SAMUEL LAUDELINO DA SILVA Vistos. Processo em 

fase de Arquivamento. Este juízo determinou a emenda da petição inicial, 

mas a parte reclamante, embora devidamente intimada, permaneceu inerte. 

Assim, considerando que a peça de ingresso deve atender aos requisitos 

legais e ser instruída com os documentos indispensáveis ao 

processamento da demanda e não tendo a parte reclamante atendido à 

determinação do juízo, a petição inicial deve ser indeferida e o processo 

extinto sem resolução de mérito, conforme preconizam os artigos 320 e 

321 do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto 

o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006764-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006764-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIA 

MARIA DE SANTANA REQUERIDO: BANCO CSF S.A. Vistos. O Recurso de 

Embargos de Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei 

n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. 

VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 
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pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007207-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONICE SILVA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007207-52.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

MORRO DE SANTO ANTONIO EXECUTADO: LEONICE SILVA DE ALMEIDA 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou a 

emenda da petição inicial, mas a parte reclamante, embora devidamente 

intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso 

deve atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

reclamante atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013093-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGGOR CESAR AZAMBUJA LEITE (REQUERENTE)

KASTELINE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013093-32.2020.8.11.0001 REQUERENTE: IGGOR 

CESAR AZAMBUJA LEITE, KASTELINE GONCALVES DA SILVA 

REQUERIDO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). IGGOR 

CESAR AZAMBUJA LEITE e KASTELINE GONÇALVES DA SILVA ajuizaram 

reclamação com pedido declaratório e condenatório em desfavor de 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA e, em síntese, alegaram que 

celebraram contrato com a parte reclamada para compra de um imóvel, no 

qual, ficou ajustada uma entrada e o restante seria financiado. Aduziram 

que não conseguiram o financiamento pelas instituições bancárias, razão 

pela qual postularam a declaração da rescisão contratual a devolução dos 

valores pagos e a condenação da parte reclamada em danos morais. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando 

as causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos (inciso I). O artigo 

292, inciso II, do CPC, preconiza que na ação em que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao 

valor da pretensão resistida, que se equivale ao valor do contrato 

negociado. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO 

INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO 

CONTRATUAL. VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. VALOR TOTAL DO 

NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 292, INCISO II, DO CPC. PRELIMINAR DE OFÍCIO. 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA 

CAUSA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. 1. No caso 

específico da pretensão direcionada à rescisão contratual, o valor da 

causa deverá ser igual ao valor do contrato negociado, pois eventual 

procedência do pleito requerido libera a parte autora de sua obrigação de 

pagar o valor integral do contrato, sendo este, portanto, o benefício 

econômico perseguido (art. 292, II, do CPC). 2. Como a parte autora requer 

a resolução do contrato, o valor da causa é o mesmo do contrato (R$ 

260.000,00), o qual supera o limite dos Juizados Especiais Cíveis, 

afastando a competência dos juizados cíveis (art. 3º, I, da Lei 9.099/95). 3. 

Preliminar de Ofício acolhida. (TJ-DF 07318583220168070016 DF 

0731858-32.2016.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de 

Julgamento: 28/06/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/07/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO 

DE VALORES PAGOS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE DO CONTRATO. 

ARTIGO 292, INCISO II DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em regra, o valor 

dado à causa deve levar em consideração o proveito econômico 

pretendido por meio da ação ajuizada. Contudo, nos termos do artigo 292, 

inciso II, do CPC, quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, 

cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de negócio 

jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao montante do contrato. 

Precedentes. 2. No presente caso, o ora recorrente, no feito de origem, 

pretende rescindir contrato de compra e venda de imóvel, bem como sejam 

declaradas nulas cláusulas ditas abusivas e exorbitantes da avença, a fim 

de reaver o montante desembolsado a título de sinal e parcelas pagas na 

proporção de 90% dos valores. 3. A ação proposta não busca somente 

\"a declaração de nulidade de cláusulas contratuais ditas abusivas e 

exorbitantes\", mas sim a \"rescisão do aludido negócio jurídico\". Desse 

modo, versando o objeto da presente demanda sobre rescisão do 

contrato, o valor da causa deve corresponder ao montante do próprio 

pacto, consoante disposto no supracitado dispositivo legal. 4. Recurso 

conhecido e improvido. (AI 0010227-66.2016.827.0000, Rel. Desa. 

ÂNGELA PRUDENTE, 3ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 

02/08/2017). (TJ-TO - AI: 00102276620168270000, Relator: ANGELA 

MARIA RIBEIRO PRUDENTE) No presente caso, considerando que o valor 

do contrato negociado (R$350.023,00, cf. ID 30325104) é superior ao teto 

do Juizado Especial Cível (R$41.800,00 = R$1.045,00 x 40) este juízo é 

incompetente para processar e julgar a presente demanda. Posto isso, 

reconheço de ofício a incompetência deste juízo, em razão em razão da 

pessoa, e, consequentemente, julgo sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1007352-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO FAVAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE SOUZA ORMOND (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007352-11.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL MORADA DO FAVAL EXECUTADO: LUCIANA DE SOUZA 

ORMOND Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo 

determinou a emenda da petição inicial, mas a parte credora, embora 

devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a 

peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e ser instruída com 

os documentos indispensáveis ao processamento da demanda e não 

tendo a parte credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial 

deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, 

conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. 

Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso 

I, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007755-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA JR. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ROBERTO MARQUES (EXECUTADO)

MARCELY DOS SANTOS BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007755-77.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA JR. EXECUTADO: 

MAURICIO ROBERTO MARQUES, MARCELY DOS SANTOS BARBOSA 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou a 

emenda da petição inicial, mas a parte credora, embora devidamente 

intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso 

deve atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso I, do CPC. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007669-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA JR. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007669-09.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA JR. EXECUTADO: 

CLAUDIO ROBERTO DA COSTA Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. Este juízo determinou a emenda da petição inicial, mas a 

parte credora, embora devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, 

considerando que a peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e 

ser instruída com os documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda e não tendo a parte credora atendido à determinação do juízo, a 

petição inicial deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de 

mérito, conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo 

Civil. Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 

924, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014349-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA OLIVEIRA ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014349-44.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: NAYARA OLIVEIRA ARRUDA Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou a emenda da 

petição inicial, mas a parte credora, embora devidamente intimada, 

permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso deve 

atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso I, do CPC. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016600-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016600-35.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: WILSON RODRIGUES DA SILVA 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou a 

emenda da petição inicial, mas a parte credora, embora devidamente 

intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso 

deve atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso I, do CPC. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1007054-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE FERNANDES DO AMARAL (EXECUTADO)

CARRADINE MENDES GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007054-19.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

MORRO DE SANTO ANTONIO EXECUTADO: EDILENE FERNANDES DO 

AMARAL, CARRADINE MENDES GARCIA Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. Este juízo determinou a emenda da petição inicial, mas a 

parte credora, embora devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, 

considerando que a peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e 

ser instruída com os documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda e não tendo a parte credora atendido à determinação do juízo, a 

petição inicial deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de 

mérito, conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo 

Civil. Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 

924, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016524-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016524-11.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: RODOLFO RODRIGUES DA SILVA 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou a 

emenda da petição inicial, mas a parte credora, embora devidamente 

intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso 

deve atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso I, do CPC. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007071-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENETH DOS SANTOS ANTUNES (EXECUTADO)

EGILSON DO CARMO ANTUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007071-55.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

MORRO DE SANTO ANTONIO EXECUTADO: ROSENETH DOS SANTOS 

ANTUNES, EGILSON DO CARMO ANTUNES Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. Este juízo determinou a emenda da petição inicial, mas a 

parte credora, embora devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, 

considerando que a peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e 

ser instruída com os documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda e não tendo a parte credora atendido à determinação do juízo, a 

petição inicial deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de 

mérito, conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo 

Civil. Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 

924, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016649-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO EMANOEL SANTOS DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016649-76.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: LEONARDO EMANOEL SANTOS DA 

COSTA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou 

a emenda da petição inicial, mas a parte credora, embora devidamente 

intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso 

deve atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso I, do CPC. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016656-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA BARBOSA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016656-68.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: GERALDA BARBOSA DE LIMA Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou a emenda da 

petição inicial, mas a parte credora, embora devidamente intimada, 

permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso deve 

atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso I, do CPC. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1049967-27.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILA PORTO PITON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1049967-27.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PRIMOR DAS TORRES EXECUTADO: LUDMILA PORTO PITON Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou a emenda da 

petição inicial, mas a parte credora, embora devidamente intimada, 

permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso deve 

atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso I, do CPC. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007572-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA JR. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA LOURENCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007572-09.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA JR. EXECUTADO: 

LUCIANA LOURENCO DA SILVA Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. Este juízo determinou a emenda da petição inicial, mas a 

parte credora, embora devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, 

considerando que a peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e 

ser instruída com os documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda e não tendo a parte credora atendido à determinação do juízo, a 

petição inicial deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de 

mérito, conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo 

Civil. Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 

924, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021740-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ATANAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE HARO DANTAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021740-50.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ATANAI EXECUTADO: MARCUS VINICIUS DE HARO 

DANTAS Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo 

determinou a emenda da petição inicial, mas a parte credora, embora 

devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a 

peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e ser instruída com 

os documentos indispensáveis ao processamento da demanda e não 

tendo a parte credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial 

deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, 

conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. 

Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso 

I, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021491-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY FERNANDA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021491-02.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: KELLY FERNANDA GONCALVES 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou a 

emenda da petição inicial, mas a parte credora, embora devidamente 

intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso 

deve atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso I, do CPC. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015208-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKLYNE THAYANE DE ARRUDA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015208-60.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PRIMOR DAS TORRES EXECUTADO: JAKLYNE THAYANE DE ARRUDA 

SOARES Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo 

determinou a emenda da petição inicial, mas a parte credora, embora 

devidamente intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a 

peça de ingresso deve atender aos requisitos legais e ser instruída com 

os documentos indispensáveis ao processamento da demanda e não 

tendo a parte credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial 

deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, 

conforme preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. 

Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso 

I, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014568-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 
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(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAILA MARIA SILVA E MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014568-57.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

FLORAIS ITALIA EXECUTADO: LAILA MARIA SILVA E MACHADO Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou a emenda da 

petição inicial, mas a parte credora, embora devidamente intimada, 

permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso deve 

atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso I, do CPC. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007718-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WITORIA RAYSSA DE OLIVEIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007718-84.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: WITORIA 

RAYSSA DE OLIVEIRA NUNES EXECUTADO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se 

imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela 

parte devedora e a expressa concordância da parte credora, não há 

interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017206-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA KAROLLINE DE ARRUDA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017206-63.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA EXECUTADO: GESSICA KAROLLINE DE ARRUDA E 

SILVA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou a 

emenda da petição inicial, mas a parte credora, embora devidamente 

intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso 

deve atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso I, do CPC. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007485-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIRENE GONCALVES DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS NUNES SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007485-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSIRENE 

GONCALVES DE MELLO REQUERIDO: MARCOS NUNES SILVA Vistos. O 

Recurso de Embargos de Declaração é a ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Neste contexto e em análise do caso 

concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante, na verdade, não 

é corrigir de vício do julgado, mas sim a modificação do entendimento 

exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de 

cabimento dos Declaratórios. Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

decisão embargada deve permanecer inalterada. Posto isso, conheço, 

mas rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011594-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HARYSSON PABLO FERREIRA DE SOUSA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011594-13.2020.8.11.0001 AUTOR: HARYSSON 

PABLO FERREIRA DE SOUSA REU: SERASA S/A., CLARO S.A. Vistos. O 

Recurso de Embargos de Declaração é a ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Neste contexto e em análise do caso 

concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante, na verdade, não 

é corrigir de vício do julgado, mas sim a modificação do entendimento 

exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de 

cabimento dos Declaratórios. Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

decisão embargada deve permanecer inalterada. Posto isso, conheço, 

mas rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006150-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES DA SILVA PRIMO (REQUERENTE)

FRANTIELLE CRISTINA ARRUDA DA COSTA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES OAB - MT12744/O 

(ADVOGADO(A))

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006150-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: TAMIRES 

DA SILVA PRIMO, FRANTIELLE CRISTINA ARRUDA DA COSTA LUZ 

REQUERIDO: BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 

Vistos. O Recurso de Embargos de Declaração é a ferramenta processual 

idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não 

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme 

estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser 

corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO 

DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. 

MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente 

controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do 

STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos 

contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Neste contexto e em 

análise do caso concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante, 

na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas sim a modificação do 

entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as 

hipóteses de cabimento dos Declaratórios. Desta forma, como a pretensão 

é de reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do 

julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada. Posto isso, 

conheço, mas rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015083-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015083-92.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDRE 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA Vistos. O Recurso de Embargos de Declaração é a 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo 

da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. 

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. 

REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO 

PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a 

presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a 

jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso 

de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Neste contexto e em 

análise do caso concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante, 

na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas sim a modificação do 

entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as 

hipóteses de cabimento dos Declaratórios. Desta forma, como a pretensão 

é de reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do 

julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada. Posto isso, 

conheço, mas rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010577-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES OAB - MT21166-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010577-39.2020.8.11.0001 AUTOR: SEBASTIAO 

RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR REU: OI BRASILTELECOM Vistos. O 

Recurso de Embargos de Declaração é a ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Neste contexto e em análise do caso 

concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante, na verdade, não 

é corrigir de vício do julgado, mas sim a modificação do entendimento 

exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de 

cabimento dos Declaratórios. Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

decisão embargada deve permanecer inalterada. Posto isso, conheço, 

mas rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006580-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA ROSANA DE AZEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIETE AIR FRANCE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006580-82.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELOISA 

ROSANA DE AZEREDO REQUERIDO: SOCIETE AIR FRANCE Vistos. O 

Recurso de Embargos de Declaração é a ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 
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de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Neste contexto e em análise do caso 

concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante, na verdade, não 

é corrigir de vício do julgado, mas sim a modificação do entendimento 

exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de 

cabimento dos Declaratórios. Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

decisão embargada deve permanecer inalterada. Posto isso, conheço, 

mas rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020670-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020670-95.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SONIA 

REGINA VIEIRA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da Controvérsia. SONIA REGINA VIEIRA 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor de GOL LINHAS 

AREAS S/A. Em síntese, alegou que adquiriu passagens com a parte 

reclamada partindo de Cuiabá-MT com destino a Florianópolis - SC, sendo 

que o trecho adquirido com conexão em São Paulo, estava com chegada 

ao destino após seis horas de viagem, mas após desvios e falhas da 

reclamada, só conseguiu chegar ao destino final após 36 horas de 

viagem, afirma ainda ter sofrido dano material, pois a reclamada não 

forneceu alimentação. Ao final, postulou indenização por danos morais e 

materiais. É a síntese do necessário. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID.29015287. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.29074660, e impugnação à contestação 

apresentada no ID.29150032. Julgamento Antecipado da Lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Atraso na Conclusão do Transporte. As companhias de 

transporte aéreo de passageiro, em razão das peculiaridades decorrente 

da atividade econômica desenvolvida, que depende muito das condições 

climáticas para a sua operacionalização, possuem uma margem de 

tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após 

o prazo contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 

231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de 

atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se 

o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando 

o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por 

período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 

passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela 

imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as normas 

regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência 

Nacional de Aviação Civil: Art. 21. O transportador deverá oferecer as 

alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por 

período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do 

atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou 

preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro 

horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos 

vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente 

da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a 

obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via 

inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no REsp 

1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) RECURSO INOMINADO. 

ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, 

por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 
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esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da 

parte reclamante ao destino contratado (Florianópolis-SC) em 24/01/2019 

às 18h15min, ID.27329397. Todavia, como reconhecido pela parte 

reclamada, o voo de conexão teve problemas com o tempo e após falhas 

da reclamada ocorreu lapso superior ao legalmente permitido conforme 

comprovam o ID.27329401 e ID.27329403. Portanto, diante do atraso 

superior a 4 horas, a conduta da parte reclamada configura conduta ilícita. 

Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e 

subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da 

vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se 

reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com 

base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que o atraso do 

voo é suficiente para presumir a existência de dano moral, em decorrência 

da indisponibilidade significativa de tempo, na modalidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o condão proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e raiva. Ademais, o 

tempo é um bem precioso e a parte promovente poderia tê-lo utilizado para 

convívio com a família, investimento em cultura e até em atividades 

profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. A propósito: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE 

BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a relação entre 

as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência 

deste STJ entende que "a responsabilidade civil das companhias aéreas 

em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da 

Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), 

ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao 

Código Consumerista" (AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

24/11/2014). 2. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 661.046/RJ, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, 

DJe 24/09/2015) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum Indenizatório do Dano Moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 8.000,00. 

Dano material Quem ocasiona dano material a outrem tem o dever de 

indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 do 

Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade de 

perdas emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não há nos autos prova do efetivo dano 

material pelas perdas emergentes, apesar da parte ter acostado extrato 

de despesa no ID.27329414, no documento não contém dados da parte 

reclamante, que ainda poderia ter apresentado nota fiscal, fatura do 

cartão ou qualquer documento que comprovasse o prejuízo sofrido. 

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de 

seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus 

probatório continua com a parte reclamante. Isto porque o consumidor não 

é hipossuficiente para demonstração do seu prejuízo e a parte adversa é 

impossível comprovar a inexistência do dano material. Desse modo, pela 

insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se que não houve dano material. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho julgar parcial procedente os pedidos 

contidos na inicial para, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a. condenar a parte 

promovida, solidariamente, a pagar para o promovente a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS); b. indeferir o pleito de indenização por dano material. 

c. Tendo em vista que se trata de empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico e base na Teoria da Aparência, retifique-se o polo passivo da 

demanda, passando a constar Gol Linhas Aéreas S/A, inscrita no CNPJ 

sob o n.º 07.575.651/0001-59. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 
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Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017734-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANNARU AGUIAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017734-97.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DIANNARU 

AGUIAR PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). DIANNARU AGUIAR PEREIRA ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor de VIVO S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 28743870 e arguiu as preliminares de 

incompetência e ausência de condição da ação. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. E ao final postulou pela 

litigância de má-fé e pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 28516991 e impugnação à contestação apresentada no ID 

28960769. É a síntese do necessário. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

28960769, fl. 09), no caso, será necessária prova pericial grafotécnica 

para apurar se a rubrica constante no contrato de adesão juntado no ID. 

28743872, foi efetivamente assinada pela parte reclamante. No caso 

concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de 

matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Posto isso, proponho acolher a 

preliminar de incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----------------------------------------------

-------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016720-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK CESAR MACIEL MARCOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016720-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ERICK 

CESAR MACIEL MARCOSKI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da Controvérsia ERICK CASAR MACIEL MARCOSKI ajuizou reclamação 

com pedido indenizatório em desfavor do TELEFONICA BRASIL S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.28604807 e arguiu as preliminares de 

inépcia da inicial por ausência de prova mínima e documentos 

imprescindíveis e falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, postulou a 

litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.28277634 e impugnação à contestação apresentada no ID.28923683. 

Inépcia da Inicial. Ausência de prova mínima. Documentos Imprescindíveis. 

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação 
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sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e 

implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o 

documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de extrato 

original não é imprescindível para o ajuizamento da ação, visto que foi 

apresentado extrato com a inscrição do nome da parte reclamante com 

todos os seus dados e valor do débito discutido. Esclarecendo ainda que 

a apresentação de comprovante de residência não é imprescindível para o 

ajuizamento de reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, 

nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a 

inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em alegada ilegalidade 

do sistema de pontuação de crédito ofertada pela entidade cadastral. O 

comprovante de residência e, no caso, não é documento indispensável à 

propositura da demanda. Descabimento do indeferimento da inicial. 

Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 09/05/2014) Por isso, as preliminares devem ser afastadas. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento Antecipado da Lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de Dívida 

Desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$92,21, ID.26112646. Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamada 

apresentou somente documentos apócrifos faturas /relatórios/ telas 

ID.28604808, ID.28604809, ID.28604807, as quais não têm o condão 

probatório, pois se tratam de documentos produzidos unilateralmente. 

Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 
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cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID. 

26112646, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, 

estando caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. 

Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor 

no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é 

devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$92,21), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Litigância de má-fé. 

A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - 

provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com 

intuito manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho 1) rejeitar as 

preliminares arguidas. 2) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a 

inexistência do débito de R$92,21, (noventa e dois reais e vinte e um 

centavos) ID.26112646. b. determinar que a parte reclamada no prazo de 

05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome 

da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais); c. condenar a parte 

reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); d. indeferir o pleito de 

litigância de má-fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 
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produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017972-19.2019.8.11.0001
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FERNANDA APARECIDA SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017972-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDA 

APARECIDA SANTOS CORREA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO 

PADRONIZADO Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS CORREA ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO 

PADRONIZADO. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. 

Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, ID.28499854. No mérito, sustentou a 

legitimidade da dívida e regularidade na cessão do crédito. Ao final, 

requereu a improcedência da demanda. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID.28544198 e impugnação à contestação apresentada no 

ID.29014722. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$ 860,51, ID. 26423655. 

Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao contrato juntado no ID.28499856, nota-se que a parte reclamada 

apresentou contrato de compra e venda, supostamente assinado pela 

parte reclamante, e ainda planilha também assinada com a descrição dos 

serviços utilizados ID.28499855, e comprovação de cessão de crédito, ID. 

28499849. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade das assinaturas da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Cessão de crédito sem notificação. A ausência da 

notificação apenas determina que o devedor que, antes de ter 

conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, fica desobrigado (art. 

292 CC) e também, pode opor ao cessionário as exceções que lhe 

competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter 

conhecimento da cessão, tinha contra o cedente (art. 294 CC), Por meio 

da cessão de crédito, há a transferência do direito ao crédito à terceiro, 

não tendo este eficácia em relação ao devedor antes de sua notificação 

(art. 290 do Código Civil). Todavia, a ausência da notificação não exclui a 

validade jurídica existente entre o cedente e o cessionário, já que, 

independente do conhecimento pelo devedor, podendo o cessionário 

exercer plenamente os atos de conservação de seus direitos, como 

preconiza o artigo 293 do Código Civil: Art. 293. Independentemente do 

conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os 

atos conservatórios do direito cedido. Neste contexto, observa-se que o 

desconhecimento do devedor quanto à cessão de crédito apenas o 

desobriga de pagar ao cessionário, sendo-lhe válido como quitação o 

pagamento eventualmente realizado e recebido pelo cedente: Art. 292. 

Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, 

paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão 

notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, 

o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, 

prevalecerá a prioridade da notificação. Desta forma, embora a cessão de 

crédito não vincule o devedor antes da notificação, isso não significa que 

a dívida não possa ser exigida pelo cessionário, pois, uma vez tomado 

conhecimento da cessão de crédito, automaticamente este se vincula a 

cessão. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO 

DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE 

DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso em tela o 

Tribunal a quo consignou que "a ausência de notificação prévia não é 

circunstância hábil para invalidar a obrigação, porquanto se limita a 

desobrigar o devedor quanto a cumpri-la junto ao cessionário, enquanto 

dela não ciente". 2. O devedor, citado em ação de cobrança pelo 

cessionário da dívida, não pode opor resistência fundada na ausência de 

notificação. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ AgRg no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/05/2013) 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito 

não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso 

não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a 

notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de 

cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na 
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ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão 

de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é 

informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser 

dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas 

consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado 

a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. 

Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as 

exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores 

à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da 

cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a 

que se nega provimento. (STJ REsp 936589/SP, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 22/02/2011) Em 

idêntico sentido é o entendimento da Turma Recursal: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CESSÃO DE CRÉDITO – EFICÁCIA JURÍDICA – DESNECESSIDADE DE 

NOTIFICAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DO DEVEDOR. A ausência da notificação 

da cessão de crédito ao devedor não exclui a validade jurídica entre o 

cedente e o cessionário, pois esta independente do conhecimento e 

autorização do devedor (STJ AgRg no REsp 1353806/GO e REsp 

936589/SP). (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TRU TJMT RI 

0012329-78.2011.811.0001, PROJUDI, Julgado em 6 de agosto de 2013, 

Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES). Por fim, impõe 

esclarecer e diferenciar a assunção de dívida e a cessão de crédito, já 

que esta não depende de autorização do devedor (STJ AgRg nos EREsp 

885204/RS), sendo que apenas no caso de assunção de dívida que é 

imprescindível a autorização expressa do credor para a plena validade da 

transmissão do débito (art. 299 do Código Civil). Portanto, a simples a 

ausência de prévia notificação da cessão de crédito não tem o condão de 

caracterizar conduta ilícita. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$760,23, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.860,51). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.086,05, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.860,51). Dispositivo. Posto isso, 

proponho: 1) julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, consequentemente: a. condenar a parte 

reclamante ao pagamento de R$760,23 (setecentos e sessenta reais e 

vinte e três centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, 

devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da 

propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da publicação desta sentença; b. diante da 

improcedência do pleito inicial e da condenação em litigância de má-fé da 

parte reclamante, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de 

sentença, retifique-se o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e 

passivo. c. em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 

9.099/95, condeno a parte reclamada ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios que fixo em R$1.086,05, como previsto no artigo 

85, § 2º, do CPC. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018757-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISANTINA CELESTINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017972-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDA 

APARECIDA SANTOS CORREA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da Controvérsia CRISANTINA CELESTINO DE 

CARVALHO ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. Em síntese, alegou que desconhece o 

crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.28763420 e arguiu a preliminar de ausência de interesse de agir. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, postulou a improcedência da demanda. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.28791293 e impugnação à contestação 

apresentada no ID.29030745. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 
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violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento Antecipado da Lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de Dívida Desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$748,73, ID.26609113. 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a parte reclamada apresentou somente telas ID.28763420, as quais não 

têm o condão probatório, pois se tratam de documentos produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no 

ID.26609113, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, 
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estando caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. 

Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor 

no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é 

devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$748,73), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Posto 

isso, proponho 1) rejeitar a preliminar arguida. 2) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de R$748,73, (setecentos e 

quarenta e oito reais e setenta e três centavos) ID.26609113. b. 

determinar que a parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie 

a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 

(doze mil reais); e c. condenar a parte reclamada, pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018918-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018918-88.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA 

CLAUDIA BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da Controvérsia ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA ajuizou reclamação 

com pedido indenizatório em desfavor do BANCO BRADESCARD S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.28797126. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, postulou a 

improcedência da demanda. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.28800325 e impugnação à contestação apresentada no ID.29044547. 

Julgamento Antecipado da Lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de Dívida 

Desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 799 de 994



DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$1.540,90, ID.26643843. Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamada não 

apresentou documento capaz de demonstrar a origem do débito. Assim, 

pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no 

ID.26643843, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, 

estando caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. 

Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor 

no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é 

devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$1.540,90), entendo como razoável e suficiente para 

a compensação do dano moral a quantia de R$4.500,00. Dispositivo. Posto 

isso, proponho 1) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na 

inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a inexistência do 

débito de R$1.540,90, (mil quinhentos e quarenta reais e noventa 

centavos) ID.26643843, e, consequentemente, confirmar os efeitos da 

tutela provisória de urgência deferida no ID.26651345, remetendo a 

discussão quanto ao seu descumprimento para a fase de cumprimento de 

sentença para que haja violação do princípio do contraditório; b. 

determinar que a parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie 

a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 

(doze mil reais); e c. condenar a parte reclamada, pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019268-76.2019.8.11.0001
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ROGERIO BISPO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019268-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROGERIO 

BISPO DE JESUS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos 

etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ROGÉRIO BISPO DE JESUS ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do BANCO SANTANDER S/A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID.28757115. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

legitimidade do débito e ausência de dano moral. Ao final, formulou pedido 

de litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.28834899 e impugnação à contestação apresentada no ID. 28988960. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente aos restritivos de crédito em seu nome, incluídos pela 

parte reclamada, no valor de R$ 475,03 (quatrocentos setenta cinco reais 

e três centavos) e R$ 490,63 (quatrocentos e noventa reais e sessenta 

três centavos), ID.26760472. Em exame do conjunto fático provatório 

disponível nos autos, mormente quanto a gravação ID. 28757116 e o 

contrato juntado no ID.28757117, nota-se que a parte reclamada 

apresentou aceite de voz dos serviços contratados e assinou contratação 

dos serviços, e ainda há faturas com detalhamento de utilização dos 

serviços prestados pela reclamada. Ademais, não há nos autos prova de 

fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso 

II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não 

há conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também 

que, embora não tenha sido produzida perícia técnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida gravação diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$767,59, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.965,66). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.096,56, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.965,66). Dispositivo. Posto isso, 

proponho: 1) rejeitar as preliminares arguidas, e; 2) julgar improcedente os 

pedidos da ação proposta, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, 

consequentemente: a. condenar a parte reclamante ao pagamento de 

R$767,59 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove 

centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura 

da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da publicação desta sentença; b. em decorrência da má fé, com 

fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte reclamada ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 

R$1.096,56, como previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. c. diante da 

improcedência do pleito inicial, para que não haja equívocos na fase de 

cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, invertendo 

os polos ativo e passivo. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 
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prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016125-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FRANCELINO DE CRISTO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016125-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LOURDES 

FRANCELINO DE CRISTO BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

Controvérsia LOURDES FRANCELINO DE CRISTO BARBOSA ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do VIVO S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.28482290 e arguiu as preliminares de 

litispendência e inépcia da inicial por ausência de documentos 

imprescindíveis. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, postulou a litigância de má-fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.28277634 e impugnação à contestação 

apresentada no ID.28923683. Litispendência. A litispendência e a coisa 

julgada, como elemento assecuratório da segurança jurídica, configura-se 

quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de 

pedir e pedido. Na litispendência as ações tramitarem concomitantemente e 

na coisa julgada uma delas já foi decidida por sentença de mérito que não 

caiba mais recurso. Estes são os ensinamentos do artigo 337, §§ 1º à 3º, 

do CPC: § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra 

quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. 

Analisando os elementos das ações, nota-se que há identidade de partes, 

causa de pedir (fraude) e pedido (indenização por danos morais) destes 

autos com os autos paradigmas (n.1019132- 79.2019.8.11.0001), que foi 

julgado extinto sem resolução de mérito em 11.03.2020, cf. ID 29776650 

daqueles autos. No presente caso, embora exista similitude dos elementos 

caracterizadores da ação, afasto a preliminar de litispendência pois o 

processo paradigma foi arquivado sem resolução do mérito. Inépcia da 

Inicial. Documentos Imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere a demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de extrato 

original não é imprescindível para o ajuizamento da ação, visto que foi 

apresentado extrato com a inscrição do nome da parte reclamante com 

todos os seus dados e valor do débito discutido. Esclarecendo ainda que 

a apresentação de comprovante de residência não é imprescindível para o 

ajuizamento de reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, 

nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a 

inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em alegada ilegalidade 

do sistema de pontuação de crédito ofertada pela entidade cadastral. O 

comprovante de residência e, no caso, não é documento indispensável à 

propositura da demanda. Descabimento do indeferimento da inicial. 

Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 09/05/2014) Por isso, as preliminares devem ser afastadas. 

Julgamento Antecipado da Lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de Dívida 

Desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 
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causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$157,85, ID.25945055. Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamada 

apresentou somente documentos apócrifos faturas /relatórios/ telas, 

ID.28482290, ID.28482857, ID.28482858, as quais não têm o condão 

probatório, pois se tratam de documentos produzidos unilateralmente. 

Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID. 

25945055, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, 

estando caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. 

Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor 

no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é 

devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$157,85), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Litigância de má-fé. 

A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - 

provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com 

intuito manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 
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processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho 1) rejeitar as 

preliminares arguidas. 2) julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a 

inexistência do débito de R$157,85, (cento e cinquenta e sete reais e 

oitenta e cinco centavos) ID.25945055. b. determinar que a parte 

reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais); c. 

condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d. indeferir o pleito de litigância de má-fé. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013323-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON ALVES DE PINHO OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013323-11.2019.8.11.0001 INTERESSADO: 

EDEMILSON ALVES DE PINHO OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia EDEMILSON 

ALVES DE PINHO ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese 

alegou que é usuário dos serviços prestados pela parte reclamada, e que 

as faturas do período de maio a julho/19 cobraram valores muito acima de 

seu consumo médio. Ao final requer a readequação das fatura com 

repetição do indébito em dobro pelos valores cobrados a maior e 

indenização por danos morais. A antecipação de tutela foi concedida, ID 

25336661. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 27358539 e preliminarmente arguiu a incompetência do 

juizado especial e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência 

de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de instrução acostada no ID 26931755 e impugnação no ID 

27565608. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95). Incompetência em razão da matéria. Considerando 

que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da 

Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial para apurar irregularidade do 

aparelho medido de energia elétrica, visto o fato deveria ter sido por laudo 

técnico extrajudicial. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 
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consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que 

as faturas impugnadas (maio a julho de 2019) registraram consumo de 848 

Kwh (ID 27358540). Por outro lado, com base no do histórico de consumo 

(ID 27358540), nota-se que a média de consumo apurada no período julho 

de 2018 a abril de 2019 é de 261,40 kwh. Com base nestes apontamentos, 

constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima 

da média, o que já induz a irregularidade na cobrança. Ademais, nota-se 

ainda que a concessionária reclamada não produziu provas que comprove 

a legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou nenhum 

documento que possa evidenciar a legitimidade dos lançamentos 

impugnados. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório 

pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando 

ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), 

visto que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar 

a controvérsia em discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e 

pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita 

praticada pela parte reclamada. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 
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cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a ameaça da 

suspensão do fornecimento de água é suficiente para a caracterização do 

dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de 

utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesandoestes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e, 

consequentemente, julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) confirmar os efeitos da 

tutela provisória de urgência deferida no ID 25336661, remetendo eventual 

discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de 

cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do 

contraditório; b) determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo 

de 20 dias: (a) revisar as faturas impugnadas, com base na média de 

consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b) emitir nova 

fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos 

autos, (c) suspender o procedimento de interrupção dos serviços até o 

vencimento da nova fatura, devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). c) condenar a parte reclamada pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (29/10/2020 - ID 25523566) por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). d) isentar o 

pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014052-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PRATES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014052-37.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DARCI 

PRATES NUNES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

DARCI PRATES NUNES ajuizou reclamação com indenizatório por danos 

materiais e morais em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA 

S/A. Em síntese alegou que adquiriu passagem aérea da companhia 

promovida e embarcaria em no Rio de Janeiro e chegaria as 09h20 do dia 

21/10/2019 em Cuiabá/MT, contudo sem qualquer justificativa foi coloca em 

voo que chegou somente as 00h05m do dia 22/10/2019, sem receber 

qualquer assistência da companhia aérea promovida. Asseverou ainda 

que no dia 21/10/2019 existiam 3 voos da companhia que chegariam mais 

cedo ao seu destino final. Ao final postulou indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a partes promovida apresentou contestação na ID 

27366952 e no mérito, sustentou a existência de culpa e ausência de dano 

moral, pois o promovente estava voltando para a sua casa, além disso 

outra mala foi enviada para substituir a danificada. Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 27172386 e impugnação no ID 27540942. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 27172386), a parte reclamante pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide e as partes reclamadas posicionaram-se no sentido de que, em 

relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação. 

Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve pedido 

específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

CPC, passo ao exame do mérito. Falha no transporte aéreo. As 

companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das 

peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, que 

depende muito das condições climáticas para a sua operacionalização, 

possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão 

do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme 

disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in 

verbis: Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo 

que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem. Art.231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as 

normas regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da 

Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 21. O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda 

de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive 

nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por 

período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do 

atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou 

preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro 

horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos 

vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente 

da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a 

obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via 

inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no REsp 

1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) RECURSO INOMINADO. 

ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, 

por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da 

parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em 21/10/2019 às 

09h20m (ID 25477815 – folhas 02). Todavia, como reconhecido pela parte 

reclamada, o voo chegou ao destino somente no dia 22/10/2019 às 

00h05m, ou seja, com atraso de 15h00, lapso este superior ao legalmente 

permitido. Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da 

parte reclamada configura conduta ilícita. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 
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artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016). Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por caso fortuito externo, por isso, alega não possuir 

responsabilidade civil quanto ao ilícito questionado. Convém ainda 

consignar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno 

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. 

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE 

LANCHONETE. ROUBO DE VEICULO. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A força maior deve ser entendida, atualmente, 

como espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a 

culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito 

interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de 

terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, 

mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012). 2. A desconstituição das 

conclusões a que chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de 

responsabilidade da lanchonete pelo roubo ocorrido em seu 

estacionamento, como pretendido pelo recorrente, ensejaria incursão no 

acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância 

especial, nos termos da Súmula nº 7 desta Corte Superior. 3. Agravo 

regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1218620/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/08/2013, DJe 22/08/2013) Todavia, considerando a situação fática 

reportada nos autos, nota-se que, embora alto tráfego aéreo que 

demandam revisão preventiva ou interdição de aeroporto possa ser 

caracterizado como caso fortuito, estes fatos não tem o condão de excluir 

a responsabilidade da parte reclamada. Isto porque, estas situações 

integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte 

aéreo de passageiro, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do 

Código Brasileiro de Aeronáutica: Art. 256. O transportador responde pelo 

dano decorrente: (...) II - de atraso do transporte aéreo contratado. § 1° O 

transportador não será responsável: b) no caso do item II, se ocorrer 

motivo de força maior ou comprovada determinação da autoridade 

aeronáutica, que será responsabi l izada. Neste sent ido : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES 

RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE 

AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. "As instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp n. 

1.199.782/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe 

12/9/2011). (...) (STJ AgRg no AREsp 293.757/MG, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 

25/10/2013) Portanto, por não haver excludente de culpa da parte 

reclamada, permanece inalterada a plena responsabilidade pela conduta 

ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa 

aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 
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legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo de atraso de voo na 

chegada ao destino é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto,o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo (15 

horas), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$8.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação (06/12/2019, ID 27003650) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); e b) isentar o pagamento das custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017706-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA SANTOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017706-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MAIRA 

SANTOS FIGUEIREDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia MAIRA 

SANTOS FIGUEIREDO ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do VIVO S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID.28238978 e 

arguiu a preliminar ausência de documento imprescindível e de interesse 

de agir. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral. Ao final, postulou pedido contraposto. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.28514778 e impugnação à contestação 

apresentada no ID.28806916. Valor da causa. Toda petição inicial, 

inclusive aquelas distribuídos sob o rito dos Juizados Especiais, deve 

indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, incios 

V, do CPC), o qual deve apresentar o valor econômico da pretensão 

formulada de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 292 do CPC. 

Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES 

ASSEMBLEARES. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. 

VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR DA 

CAUSA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. 

RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a 

ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva conteúdo 

meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca da 

inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor atribuído à 

causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, por 

demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. Agravo 

interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

nas ações indenizatórias o valor da causa deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte reclamante postula a indenização por danos morais a 

critério do juízo e atribui ao valor da causa à quantia de R$ 244,08. 

Portanto, não coincidindo o valor da causa com a pretensão econômica 

deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o valor da 

causa deve ser retificado para a quantia de R$10.000,00, valor máximo 

geralmente estipulado pela Turma Recursal. Inépcia da inicial. Ausência de 

documento imprescindível. Nos termos 330 do CPC, “considera-se inepta a 

petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido 

for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. ” Em se tratando 

de ação de competência dos Juizados Especiais, o artigo 330 do CPC 
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deve ser interpretado com o menor rigor processual possível, devendo ser 

flexibilizado para que não sejam violados os princípios da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95). Isto porque, o pedido formulado no 

Juizado Especial deve ser formalizado de forma simples e sucinta (art. 14, 

§ 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação sem a 

representação de advogados para causas até 20 salários mínimos (art. 9º 

da Lei 9.099/95). Com base nestas ponderações, pode-se afirmar que, as 

petições iniciais ajuizadas perante o Juizado Especial devem observar o 

mínimo do rigor processual, apenas para que não dificulte à parte 

reclamada exercer seu direito de defesa. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL 

– DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E 

SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – 

SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – 

Em razão dos princípios da oralidade e simplicidade, vigentes no sistema 

dos juizados especiais, a reclamação realizada no PROCON pode ser 

recebida como petição inicial, mormente quando possível aferir pedido 

certo e determinado. Ausência de prejuízo para a parte ex adversa, que 

pôde se defender de todas as alegações da exordial. (...) (TJMT TRU 

620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no 

DJE 17/07/2013). A parte reclamada em sua defesa alega que a petição 

inicial seria inepta por ausência de documento imprescindível para 

interposição da ação, consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção 

ao crédito. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento 

de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da 

inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que 

o documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o extrato acostado aos autos ID. 

26220011, nota-se que a apresentação de extrato de balcão não é 

imprescindível para o ajuizamento da ação de inscrição indevida, visto que 

o documento juntado pela parte ID. 26220011evidencia a inscrição, e 

apresenta os dados pessoais da parte reclamada, valor do débito e a data 

da inserção. Por isso, a preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada. 

Ausência de interesse de agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$244,08, ID. 26220011. Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamada 

apresentou documentos apócrifos, faturas e telas ID.28637227, 

ID.28637234 ID.28637236 e ID.28637239, as quais não têm o condão 

probatório, pois se tratam de documentos produzidos unilateralmente. 

Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 
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AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID. 

26220011, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, 

estando caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. 

Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor 

no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é 

devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$244,08), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte 

reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Destaca-se 

ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é 

admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa jurídica. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR 

MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 

DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR 

PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO 

FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido Dispositivo. Posto isso, proponho: 1) rejeitar as 

preliminares arguidas e 2) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a. declarar a inexistência dos 

débitos de R$244,08, ID. 26365387. b. determinar que a parte reclamada 

no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais); c. 

condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d. indeferir o pedido contraposto. e. retificar o valor da causa. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 
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nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013594-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRACY OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1013594-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:UBIRACY 

OLIVEIRA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIMAR AZEVEDO 

SELVATICO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013596-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO LEITE COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARTINS MENDES OAB - MT19639/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013596-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABRICIO LEITE 

COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANE MARTINS MENDES 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013599-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013599-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANO 

MIRANDA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON 

DE JESUS QUIRINO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013635-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013635-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CICERO 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013635-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013636-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULA 

MARCELLI DA VEIGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013635-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013637-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO LUIZ DE 

CAMPOS JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013635-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013638-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO 

MOISES SARAIVA VALADARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013635-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013639-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA MARIA 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO GONCALVES DE 

PINHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013646-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNA DA GUIA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO ANSELMO VILELA OAB - MT27372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA CONFIANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013646-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUANNA DA 

GUIA FEITOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO ANSELMO 

VILELA POLO PASSIVO: AUTO ESCOLA CONFIANCA LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013649-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA CRISTINA JESUS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013649-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILENA 

CRISTINA JESUS ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004246-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LEQUE DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004287-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004613-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUNIEX PRODUTOS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.T. DA SILVA - LAVA JATO - ME (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004569-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004567-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA LUIZA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004565-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE MARIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXIEL VETORELLO OAB - MT15951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLEUZA DE JESUS (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004561-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARCIA DIAS DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013659-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLYNA PICOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PESSOA OAB - MT6734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013659-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRESSA 

CAROLYNA PICOLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

PESSOA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004559-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005917-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004306-14.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANK SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013665-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013665-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDINALDO 

PINHEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004289-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004289-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013669-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKSON HIGOR LEITE DE CARVALHO OAB - MT27891/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERPETUA FERREIRA ARAUJO NETA (REU)

 

PROCESSO n. 1013669-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NIVALDO DE 

SOUZA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELKSON HIGOR LEITE DE 

CARVALHO POLO PASSIVO: PERPETUA FERREIRA ARAUJO NETA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013673-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013673-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TEREZINHA DA 

SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014748-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELLY BARBOSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/12/2019 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002413-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE SANTOS DO CARMO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 30/09/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004609-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LUIS DA CRUZ LOPES ANGELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004609-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LUIS DA CRUZ LOPES ANGELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004026-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CARDOSO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019665-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA MARIA XAVIER BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRETTA MENEGHEL OAB - MS9117 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015543-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CLEVERSON SOUSA REIS (REQUERIDO)

AURISMAR PAULINO SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015543-79.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANE 

GUALBERTO DE ALMEIDA, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO POLO 

PASSIVO: AURISMAR PAULINO SOUSA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011882-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBSON SA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013376-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA ROMANZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA ROMANZINI OAB - MT8162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA G CALDAS (REQUERIDO)

CENTRO DE ESTETICA E EMAGRECIMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013376-89.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SIRLEI FATIMA 
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ROMANZINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIRLEI FATIMA 

ROMANZINI POLO PASSIVO: CAMILA G CALDAS e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022049-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON JUNIOR DA SILVA (EXECUTADO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013690-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUI JOSE REBELLO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013690-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUI JOSE 

REBELLO MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

CONCEICAO PAULO, WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA POLO PASSIVO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013691-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA APARECIDA PEREIRA VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013691-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IOLANDA 

APARECIDA PEREIRA VARGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DEYWISON PAULA DE MORAES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016906-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 22/01/2020 Hora: 16:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005002-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MARIA DE CARVALHO OAB - MT3733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA MITIKO TANAKA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 09/10/2019 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009373-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA TEIXEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA OAB - MT10351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 06/11/2019 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013698-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GARCIA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO BORGES (REU)

 

PROCESSO n. 1013698-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA 

GARCIA DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO DE 

ANDRADE ZAGONEL POLO PASSIVO: BRUNO BORGES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 
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de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002136-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DEFENDI (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013720-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE ALVES PORTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1013720-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIRCE ALVES 

PORTILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013726-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013726-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAMON 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA CAVALCANTE 

ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011165-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISAURINA DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S & I TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011165-80.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ISAURINA 

DOS SANTOS VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

ROBERTO FELFILI POLO PASSIVO: S & I TELECOMUNICACOES E 

SERVICOS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013741-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013741-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVELYN 

ALMEIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA BISELLI 

CORDEIRO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010664-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERVAN MESSIAS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010685-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RODRIGUES DOMICIANO (EXECUTADO)

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

DAYANNE DOS SANTOS CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010685-68.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, DAYANNE 

DOS SANTOS CRUZ, ADRIANO RODRIGUES DOMICIANO Vistos, etc. Do 

exame dos autos, observo que, em se tratando de execução de débitos 

de condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em 

cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- 

Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena 

de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada 

a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 
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Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011538-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO WENDER RIBEIRO ROCHA (EXECUTADO)

RAFAELA VIANNA FERREIRA FIRMINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011538-77.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: RAFAELA VIANNA FERREIRA FIRMINO, FABRICIO WENDER 

RIBEIRO ROCHA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se 

tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011676-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011676-44.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: CLEBERSON DE SOUZA ROCHA Vistos, etc. Do exame dos 

autos, observo que, em se tratando de execução de débitos de 

condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, 

assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012280-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012280-05.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: FABIANA DA SILVA Vistos, etc. Do exame dos autos, 

observo que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, 

impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- 

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012307-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DOS SANTOS MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012307-85.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: JESSICA DOS SANTOS MACHADO Vistos, etc. Do exame 

dos autos, observo que, em se tratando de execução de débitos de 

condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, 

assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 
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dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012151-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012151-97.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. 

Do exame dos autos, observo que, em se tratando de execução de 

débitos de condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em 

cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- 

Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena 

de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada 

a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012273-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONIVAN LENK MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012273-13.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: TONIVAN LENK MORAES Vistos, etc. Do exame dos autos, 

observo que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, 

impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- 

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012432-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE APARECIDA DE CAMPOS MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012432-53.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: TATIANE APARECIDA DE CAMPOS MORAES Vistos, etc. Do 

exame dos autos, observo que, em se tratando de execução de débitos 

de condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em 

cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- 

Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena 

de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada 

a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012486-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUELITON RUBENS SILVA RONDON (EXECUTADO)

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012486-19.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, HUELITON 

RUBENS SILVA RONDON Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, 

em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 
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MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012528-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LEDESMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012528-68.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: MARCELO LEDESMA Vistos, etc. Do exame dos autos, 

observo que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, 

impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- 

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005009-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT4384-B (ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012718-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE OLIVEIRA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012718-31.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: ROBSON DE OLIVEIRA E SILVA Vistos, etc. Do exame dos 

autos, observo que, em se tratando de execução de débitos de 

condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, 

assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012577-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM ALVES DE LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012577-12.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: WILLIAM ALVES DE LACERDA Vistos, etc. Do exame dos 

autos, observo que, em se tratando de execução de débitos de 

condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, 

assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012958-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

ROBERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012958-20.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, ROBERIO 

RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, 

em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 821 de 994



consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012882-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

ANNA ELIZA DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012882-93.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, ANNA ELIZA 

DE OLIVEIRA SILVA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se 

tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010917-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012897-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZANE CAROLINE BORBA PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012897-62.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: IZANE CAROLINE BORBA PIRES Vistos, etc. Do exame dos 

autos, observo que, em se tratando de execução de débitos de 

condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, 

assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012919-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012919-23.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Do exame dos autos, 

observo que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, 

impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- 

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012837-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALTER MILTON DA SILVA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012837-89.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: ANDERSON VALTER MILTON DA SILVA Vistos, etc. Do 

exame dos autos, observo que, em se tratando de execução de débitos 

de condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em 

cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- 

Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena 

de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada 

a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011540-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FLAMINIO DE SOUZA NETO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011540-47.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ ANTONIO FLAMINIO DE SOUZA NETO - ME 

REQUERIDO: LAERCIO DE OLIVEIRA SILVA Vistos, etc. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a presente de mandado. Após, devolvam-se 

os autos à origem, com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações devidas. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013355-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKELINE CRUZ NUNES (EXECUTADO)

SUELI BEATRIZ ARRUDA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013355-79.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: 

JAKELINE CRUZ NUNES, SUELI BEATRIZ ARRUDA CRUZ Vistos, etc. I- 

Trata-se de execução de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, 

a fim de que apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo 

de 5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no 

Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título 

extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado 

até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou 

retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se 

a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. III- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. IV- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013432-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DE LARA PINTO ALCANTARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013432-88.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: JESSICA DE 

LARA PINTO ALCANTARA Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013338-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYSSA SOARES DE CARVALHO (EXECUTADO)

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013338-43.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, RAYSSA 
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SOARES DE CARVALHO Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, 

em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013368-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA SILVA DE SOUSA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013368-78.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: ELIZANGELA 

SILVA DE SOUSA SILVA Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013206-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRA GEANE BOMFIM SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013206-83.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: 

ALEXSSANDRA GEANE BOMFIM SILVA Vistos, etc. I- Trata-se de 

execução de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que 

apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 

126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. III- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. IV- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022187-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES 71322779104 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOGIVAL BARBOSA DA SILVA OAB - MT10535-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIAN PAULA CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022187-38.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES 

71322779104 EXECUTADO: IRIAN PAULA CORREA Vistos, etc. I- Trata-se 

de execução de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de 

que apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 

(cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no 

Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título 

extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado 

até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou 

retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se 

a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. III- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. IV- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011282-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONELI SANTANA CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011282-37.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

EXECUTADO: ANTONELI SANTANA CORREA Vistos, etc. Do exame dos 

autos, verifica-se que a petição inicial está desacompanhada de 

documentos hábeis a instruir a reclamação dela constante, o que 

impossibilita a providência requerida. Assim, nos termos do artigo 321, 

“caput” e parágrafo único, do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar cópia legível do documento de 

identificação pessoal (RG ou CNH), da representante da empresa, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011003-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA AMARA JOVANELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011003-51.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

VANESSA AMARA JOVANELLI Vistos, etc. I- Trata-se de execução de 

título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011326-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011326-56.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

FABIANA PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015353-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE BEZERRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/12/2019 Hora: 17:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007629-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVSON LUIZ DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

DENISE DE MOURA FERREIRA OAB - MT24777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEON PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007629-61.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DEIVSON LUIZ 

DA COSTA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARLY DE 

FATIMA FERREIRA, DENISE DE MOURA FERREIRA POLO PASSIVO: NEON 

PAGAMENTOS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 14:30 Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 2ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 
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CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013411-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA OAB - MT13271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está 

desacompanhada de informaçãoes e documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência liminar 

requerida. Dessa forma, nos termos do art. 321, “caput” e parágrafo 

único, do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, cumprindo as determinações abaixo 

arroladas, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, CPC): I. ESCLARECER a divergência 

observada quanto à empresa reclamada, haja vista que a presente 

demanda foi distribuída e cadastrada, tendo como parte promovida OI S.A, 

no entanto, na exordial, pugna pela providência liminar para “...impor à 

empresa TIM S/A a obrigação de suspender, imediatamente, o envio de 

publicidade enganosa e abusiva, através de SMS ao celular do 

requerente...”; II. APRESENTAR procuração legível e atualizada, a qual 

outorga poderes ao patrono, devidamente assinada pela parte 

promovente; III. APRESENTAR cópia legível e na integra do documento de 

identificação pessoal (RG ou CNH). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018219-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO VIEIRA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

KEILA DOS SANTOS ALMEIDA GONÇALVES OAB - MT25148-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. (REQUERIDO)

CAMPO LIVRE AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1018219-97.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SAULO VIEIRA 

MENEZES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE JOAO VITALIANO 

COELHO, KEILA DOS SANTOS ALMEIDA GONÇALVES POLO PASSIVO: 

AMERICAN AIRLINES INC e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/02/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 10 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014146-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ EMBOAVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MACIEL BORGES OAB - MT20640/O (ADVOGADO(A))

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA MIYUKI TANAKA MARTINS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014146-82.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ 

EMBOAVA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TIAGO MACIEL 

BORGES, LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO POLO PASSIVO: CINTIA MIYUKI 

TANAKA MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005454-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA GOUVEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013757-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CAMARGO FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013757-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIANE 

CAMARGO FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004462-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE SOUZA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA BENTES SILVA 06661604140 (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009623-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO AVELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT6469-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (REQUERIDO)

LUCIA PEREIRA BORGES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009623-27.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ADAO AVELINO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO FONTOURA 

SAMPAIO FARIA POLO PASSIVO: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - 

ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013240-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA FREITAS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

IVANILDA SILVERIO CAMPOS GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar as 

contrarrazões ao recurso inominado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012647-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TONI JUSTINO GONCALO SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012647-63.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:TONI JUSTINO 

GONCALO SOUZA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002346-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR JOAO FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 

1002346-23.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Intimação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: ADIR JOAO 

FERREIRA NETO Endereço: RUA ACELINO BIBIANO DE OLIVEIRA, 226, DA 

PONTE, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 POLO PASSIVO: Nome: 

NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA Endereço: AVENIDA 

SÃO SEBASTIÃO, 3125, - DE 3089/3090 AO FIM, SANTA HELENA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 18 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010779-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TM-CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010779-50.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:APARECIDA 

DIAS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIMAR AZEVEDO 

SELVATICO POLO PASSIVO: TM-CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004883-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013767-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PUZIOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1013767-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANA PUZIOL 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARLA DA SILVA MIRANDA POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004887-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA ECHIVARRIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 16:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013773-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDS FIGUEREDO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013773-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEIVIDS 

FIGUEREDO ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004653-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARTINS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004653-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINA 

MARTINS DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL MAJID 

EGERT NAFAL NETO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009818-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA DONIZETE DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009818-12.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IBC - INSTITUTO 

BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

OTACILIO PERON POLO PASSIVO: VANDA DONIZETE DE MIRANDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004902-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1013777-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LEAL MARTIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1013777-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELTON LEAL 

MARTIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO BRANDÃO 

CORREA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004907-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013699-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MATOS PINHEIRO NUNES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013699-94.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANE 

GUALBERTO DE ALMEIDA, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO POLO 

PASSIVO: PEDRO MATOS PINHEIRO NUNES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017622-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 

COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA HOME & OFFICE CENTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 17:50 Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

28/01/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004936-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/05/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004940-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELY CRISTINE DOS SANTOS NAZARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/05/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004942-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CURVO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))
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Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/05/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004944-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA IGNOTTI FAIAD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT16735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/05/2020 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007526-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANA CLAUDINO FURTADO (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do promovente para manifestar sobre o AR negativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014084-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA MARQUES PELETT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação para manifestar sobre o comprovante de depósito 

juntado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar CPF e 

dados bancários, para expedição de alvará.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003996-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES YAMAGUTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003996-08.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES YAMAGUTI REQUERIDO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., M F AGENCIA 

DE TURISMO E VIAGENS LTDA, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos (ID n.° 29100302) e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios Transitada em julgado, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002651-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO NEVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002651-07.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANO NEVES PEREIRA REQUERIDO: DJALMA ALVES 

DA SILVA Vistos, etc. Ante o teor da sentença do ID n.°28599343, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016971-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO ROCHA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROCHA NEVES OAB - PR50183 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016971-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FELIPE AUGUSTO ROCHA NEVES REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ante o teor da sentença do ID n.° 28425081, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010397-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE FONTOURA DE MORAES SABINO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT20298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010397-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DARLENE FONTOURA DE MORAES SABINO DUTRA 

REQUERIDO: ODONTOPREV S.A. Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, 

do regular preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos 

recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito 

devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, 

da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se 

os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005490-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIA ANTONIA DUARTE TERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOMES DA SILVA OAB - MT26537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005490-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GENEZIA ANTONIA DUARTE TERTO REQUERIDO: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. I - Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II - 

Recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). III - 

Contrarrazões juntadas nos autos. IV - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. V - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005617-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005617-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NOEMIA DA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. I - 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. II - Recebo o recurso inominado no efeito 

devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, 

da Lei 9.099/95). III - Contrarrazões juntadas nos autos. IV - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. V - Intimem-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005858-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DULINO MARIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005858-48.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: NELI DULINO MARIS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I - Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010608-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010608-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. I - Diante 

da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004230-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004230-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CATARINA AUXILIADORA DA SILVA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - 

Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003281-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOARY FRANCISCO OZORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT11655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003281-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOARY FRANCISCO OZORIO REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos, etc. I - Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 
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(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009422-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NERIE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009422-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CINTIA NERIE DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. A parte promovente interpôs recurso inominado, com 

pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, não há 

evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração do imposto 

de renda ou qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de 

Recurso). Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008248-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CAROLINA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008248-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MICHELLE CAROLINA BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. I – Recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II – A parte contrária deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar contrarrazões. III – Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. 

IV - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013824-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MENOTTI REINERS GRIGGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013824-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MENOTTI REINERS GRIGGI REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - 

Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008787-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE FERREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008787-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCIELLE FERREIRA DE AGUIAR REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do 

regular preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais 

de admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005000-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005000-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: UBER 

DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. I - 

Diante da tempestividade dos preparos e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo ambos os recursos 

inominados no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, da Lei 9.099/95. II - 

Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009746-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE HELLEN CASTRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009746-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOYCE HELLEN CASTRO RIBEIRO REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, etc. A parte 
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promovente interpôs recurso inominado, com pedido de justiça gratuita, 

todavia, em análise dos autos, não há evidências de que seja 

financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente a declaração do imposto de renda ou qualquer 

outro documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência 

financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de Recurso). 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002674-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILTON MARIANO CASTRO DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002674-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILTON MARIANO CASTRO DA MATA REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

A parte promovente interpôs recurso inominado, com pedido de justiça 

gratuita, todavia, em análise dos autos, não há evidências de que seja 

financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente a declaração do imposto de renda ou qualquer 

outro documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência 

financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de Recurso). 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008175-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA MARIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008175-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODILZA MARIA DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas 

nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016668-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCO GONCALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016668-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO MARCO GONCALVES LEITE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - 

Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004559-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MENDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR FRANZON DE AZEVEDO OAB - MT25755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004559-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCA MENDES RIBEIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. I - Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). III - Contrarrazões juntadas 

nos autos. IV - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. V - Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009186-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SOARES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009186-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBERTO SOARES SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - 

Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017392-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PINHEIRO (EXECUTADO)

IRENE JEGH PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017392-86.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CESAR LIMA DO NASCIMENTO EXECUTADO: IRENE JEGH 

PINHEIRO, ANTONIO PINHEIRO Vistos, etc. Intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 15 dias, apresente planilha de cálculo detalhada e legível, 

demonstrando o valor atualizado do débito, em que conste todos os 

parâmetros do cálculo (valor base, termo inicial, termo final, índices de 

juros e correção monetária), de acordo com o título executivo extrajudicial 

juntado no ID n.º 28842855, sob pena de arquivamento. Recomenda-se, a 

título de sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível 

no site DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), 

que possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Não havendo manifestação da parte, 

com fulcro no artigo 921, inciso III, § 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do 

feito até a manifestação da parte interessada. Deixo registrado que 

decorrido o prazo de um ano, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC). Arquive-se provisoriamente. Com 

a apresentação dos cálculos atualizados, renove-se a conclusão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito 

em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022204-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREW HEBER FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022204-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREW HEBER FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos a parte 

reclamante deixou de comparecer, injustificadamente, à audiência de 

tentativa de conciliação, de modo que é de rigor decretar a extinção do 

feito. Posto isso, com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito. Condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado n.º 28 do FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente 

demanda à comprovação do pagamento das custas deste feito. Fica 

revogada eventual decisão de tutela de urgência já proferida. Arquivem-se 

os autos, imediatamente, com observância das formalidades legais, nos 

termos do Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022211-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA SOUZA AYRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022211-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELINA SOUZA AYRES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Diante da justificativa apresentada (id. 

29513866), designe-se nova audiência de conciliação, advertindo as 

partes das consequências da ausência injustificada. Prejudicado, por ora, 

o pedido de decretação da contumácia. Intimem-se. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022482-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ADRIANE SILVA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022482-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESSICA ADRIANE SILVA DINIZ REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Conforme se colhe dos autos a parte reclamante deixou de comparecer, 

injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, de modo que é 

de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro na norma do 

art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do enunciado n.º 28 do FONAJE. Condiciono a 

redistribuição da presente demanda à comprovação do pagamento das 

custas deste feito. Fica revogada eventual decisão de tutela de urgência 

já proferida. Ante o teor desta, indefiro o pedido de ID. 29827704. 

Arquivem-se os autos, imediatamente, com observância das formalidades 

legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008750-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 30101146), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, ajuizada por ORLANDO PEREIRA DIAS, em 

face de TIM CELULAR S.A. A parte promovente alega, em síntese, 

irregularidade quanto ao débito apontado em seu nome, pela empresa 

reclamada, nos órgãos de proteção ao crédito, relativo ao contrato n.º 

GSM0113875352521, no valor de R$ 92,89 (noventa e dois reais e oitenta 

e nove centavos), disponibilizado no dia 21.10.019. Esclarece que, foi 

surpreendido com a restrição mencionada ao tentar firmar um contrato de 

cartão de crédito, em razão disso, buscou a parte reclamada a fim de 

saber a origem da cobrança. Na oportunidade, narra que, “a empresa não 

sabe nem informar a origem do débito apenas alega que a dívida deve ser 

paga!”. Ressalta, a parte autora, que desconhece a mencionada dívida, 

bem como afirma não ter recebido nenhuma notificação, informando-lhe 

acerca da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Aduz, ainda, que realizou diversas reclamações administrativas. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, dentre 

outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 2 – Seja 

deferida a concessão da tutela provisória para que a empresa hora 

requerida retire o nome do requerente dos órgãos de proteção ao credito 

sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e a 

citação da parte requerida para apresentar caso queira defesa por escrito 

no prazo legal da lei 9099/95 (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. 

Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais 

não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a 

requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, 

de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que 
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compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que teve seu nome 

negativado indevidamente, bem como afirma desconhecer a suposta 

dívida lançada. Pede, pois, liminarmente e em síntese, como transcrito 

alhures, que a empresa promovida realize imediatamente a exclusão de 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Todavia, da análise das 

razões expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta 

nebulosa, nesta fase de cognição sumária. Isso porque, conforme irrompe 

das normas legais, o deferimento da antecipação de tutela pressupõe a 

existência de elemento probatório apto a evidenciar a veracidade do 

direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o alegado, o que 

ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. E, no caso, 

conforme irrompe do extrato de protocolo n.º 002.246.143.947-11, 

atualizado no dia 18.3.020, expedido pelo SPC BRASIL, obtido por meio do 

convênio com o Poder Judiciário de Mato Grosso e anexado abaixo desta 

decisão, não há anotação no nome da parte promovente, incluída pela 

reclamada e relativa ao débito questionado. Por isso, a princípio, ausente 

um dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela acautelatória, 

qual seja, o periculum in mora. Dessa forma, a despeito da aparente 

relevância do fundamento invocado, não vislumbro, nesta análise 

preliminar, presente o segundo requisito para a concessão da providência 

cautelar, qual seja a ineficácia da tutela jurisdicional, acaso somente 

outorgada pela decisão que vier a ser proferida. Prudente, pois, o aguardo 

da formação do contraditório e da dilação probatória. Em conclusão, nesta 

fase inicial, examinadas as arguições e a situação posta, verifico que não 

subsistem todos os requisitos ensejadores da concessão da tutela 

antecipada no tocante à pretensão da parte promovente. Com essas 

considerações, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Por fim, 

antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal ---------------------------

---------------- C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO 

AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT --------------------------

----------------- NOME: ORLANDO PEREIRA DIAS DATA NASCIMENTO: 

30/06/1961 CPF: 314.447.761-34 ------------------------------------------- 

RESULTADO ------------------------------------------- NADA CONSTA – CDL 

CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na Entidade consultante. --------

----------------------------------- > Sem ocorrencia(s) de SPC > Sem 

ocorrencia(s) de Cheque Lojista ------------------------------------------- * Esta 

consulta apresenta informações de registros efetuados nas bases 

privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de 

outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos 

órgãos de origem. ------------------------------------------- NUM.PROTOCOLO: 

002.246.143.947-11 18/03/2020 16:07:17-horario de Brasilia-FIM ------------

-------------------------------

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013594-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRACY OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por UBIRACY OLIVEIRA 

SOUZA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A . Os fatos foram narrados, na petição inicial (ID. 30446581), 

nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de indenização por danos 

morais, haja vista a gravíssima falha na prestação de serviço que 

acarretou na queima de produto do Autor, conforme será demonstrado a 

seguir. Ocorre que, no dia 03/12/2019 houve quedas de energia elétrica 

duas vezes em sua residência (UC nº2069080) na terceira, demorou por 

20 minutos, no retorno por volta das 17 horas e 20 minutos, o aparelho de 

Televisor (TV modelo LG 39”) do Autor já não funcionou. Nesta seara, N. 

Magistrado, o Autor entrou em contato no mesmo dia com a Ré (Energisa), 

falando com a atendente Natalia, na qual afirmou que, um técnico faria 

vistoria na residência do Autor na data de 10/01/2020 no período da tarde 

(Protocolo 62643164). Nesse passo, no dia 10/01/2020 por volta das 

15:30 o Autor encontrou em sua residência duas notificações contendo a 

notificação do indeferimento, e no corpo do mesmo estava esculpido que o 

Autor estava ausente de sua residência. NOBRE MAGISTRADO, TAL 

AFIRMAÇÃO SUPRA É ABSOLUTAMENTE DESCABIDA, TOTALMENTE 

DESLEAL, INVERÍDICA! Desde logo, no mesmo dia 10/01/2020, 20 (vinte) 

minutos depois por volta das 15:50, o Autor ligou novamente para a Ré 

(Energisa), falou com a atendente Jessica (Protocolo 62815796), na 

oportunidade, a mesma pegou o email do Autor para enviar o retorno. 

Nesse ínterim, no dia 20/01/2020, o Autor voltou a falar novamente com a 

Ré (Energisa), na pessoa da atendente Katia (Protocolo 63020303), e 

disse que era pra aguardar que ia receber a resposta no e-mail, ocorre, 

na mesma data, falou com a atendente Marina (Protocolo 63020716) e na 

oportunidade recebeu confirmação de nova vistoria para a data de 

28/01/2020, entre as 12h00 e 18h00. Convém Ressaltar, no dia 

22/01/2020, o Autor voltou a falar novamente com a Ré (Energisa), com 

atendente Danieli (Protocolo 63115867), e para pasmo do Autor, recebeu a 

terrível notícia que, “NÃO HOUVE QUEDA ALGUMA DE ENERGIA, E VOCÊ 

NÃO TEM DIREITO DO CONSERTO DA TV”. Excelência, após a triste 

notícia, o Autor, de boafé procurou o Procon/MT, para buscar a solução 

do impasse pela via administrativa. É sobremodo é importante assinalar 

que, a até apresente data 17/03/2020, o Autor está com o seu bem ainda 

estragado, e o mesmo não levou o supra aparelho para fazer orçamento 

sem que antes a empresa Ré faça a inspeção no aparelho, até mesmo 

para não configurar que o aparelho foi violado, ou que estava com defeito. 

CUMPRE ACLARAR QUE O AUTOR É PESSOA JÁ DE IDADE AVANÇADA, 

COMPLETANDO 60 ANOS, VISTO QUE NASCEU EM 07/04/1960, É 

APOSENTADO, E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. ADEMAIS, DIANTE DA 

SITUAÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, SARS-COV-2 (COVID-19), 

É DE SUMA IMPORTÂNCIA ESTÁ INFORMADO, VEJA-SE, O AUTOR ESTÁ 

SEM O SEU BEM IMPRESCINDÍVEL, QUAL SEJA, A TELEVISÃO, E 

CONSEQUENTEMENTE PRIVADO DO DIREITO A INFORMAÇÃO 

TELEJORNALÍSTICA, OU SEJA, SE ENCONTRA CORRENDO RISCO ATÉ 

MESMO DE VIDA. ORA, O FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL MAIS 

IMPORTANTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, SEM DÚVIDA 

ALGUMA O DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, ESTÁ SENDO 

AFRONTADO, E H. CASA DE JUSTIÇA NÃO PACTUA COM TAMANHA 
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AFRONTA. Portanto, não resta outra alternativa ao Autor, senão invocar o 

disposto no Art. 5º, inciso XXXV, da Carta Suprema, a qual alude que a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão e ameaça a direito”. 

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) A) A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA “Inaudita Altera Pars”, no 

sentido de determinar, a empresa Ré (Energisa), antes da decisão do 

mérito em si, expedir ordem judicial, para consertar o equipamento 

Televisor descrito supra, com supedâneo nos dispositivos legais acima; 

(...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Prepositivamente, observo que 

as leis que cuidam dos Juizados Especiais não tratam, especificamente, 

sobre as tutelas de urgência, como a requerida pela parte autora. 

Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, de forma subsidiária, as 

normas aplicáveis à espécie, desde que compatíveis com as 

peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 84, 

do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 84. 

Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento. § 1º A conversão da obrigação em perdas e danos 

somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a 

tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. § 2º 

A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, 

do Código de Processo Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da 

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é 

lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 

citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor 

multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for 

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o 

cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela específica ou para a obtenção 

do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas 

necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e 

pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de 

requisição de força policial”. Por sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, 

que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado a essas normas, 

o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova redação – XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como dantes narrado, 

a parte autora alega, em suma, que teve seu aparelho de televisão 

queimado em virtude de duas quedas de energia ocorridas no dia 

03.12.019. Na oportunidade, afirma que solicitou uma vistoria em sua 

residência e o pedido foi indeferido, dessa forma, realizou diversas 

reclamações administrativas, inclusive no PROCON. Frustradas, porém, 

todas as tentativas de solução do impasse. Pede, pois, liminarmente, como 

transcrito alhures: “(...) Com o deferimento da TUTELA ANTECIPADA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE, a Requerente requer que o cumprimento da 

intimação/citação da CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA CAB CUIABÁ seja feito 

por meio do Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, considerando a 

urgência ínsita a demanda, conforme prevê o art. 218, §2º, do CPC, no 

intuito de dar início, imediato, aos serviços de regularização do 

fornecimento de água para a residências da Requerente e, 

consequentemente, no loteamento Rocha Pereira; (...)” Todavia, da análise 

das razões expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta 

nebulosa, nesta fase de cognição sumária, porquanto, a despeito da 

aparente relevância do fundamento invocado, as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais da parte autora, o que torna 

temerária a concessão das providências reclamadas, supratranscritas. 

Prudente, por isso e ante tudo o mais que dos autos conta, o aguardo da 

formação do contraditório e da dilação probatória. Isso porque, conforme 

irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de tutela 

pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Além disso, a 

despeito da argumentação expendida pela parte promovente, não há como 

apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que 

é defeso, nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente 

introdutória do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em 

sentença. Por outro lado, também se faz necessário avaliar a possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese cabível o deferimento do pleito, diante do disposto no artigo 300, 

parágrafo 3º, do CPC. Ocorre que o perigo da irreversibilidade do 

provimento antecipatório, acaso seja deferida a medida postulada pela 

parte reclamante, é latente no caso em comento. Em conclusão, nesta 

fase inicial, examinadas as arguições e a situação posta, verifico que não 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada 

no tocante às pretensões da parte promovente. Com essas 

considerações, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Cite-se. 

Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013449-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ROSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR 

COBRANÇA INDEVIDA com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, 

ajuizada por LOURDES ROSATO, em face de CLARO S.A. A parte 

promovente alega, em síntese, que utiliza os serviços da empresa 

promovida por meio da linha telefônica n.º (65) 99236-2257. Ressalta que, 

desde o mês de novembro/019, passou a receber cobranças de pacotes 

desconhecidos, denominados “APLICATIVOS DIGITAIS CLARO BANCA 

PREMIUM” e “APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO”, cada um na quantia 

de R$ 10,00 (dez reais) mensais. Aduz que, os referidos serviços não 

foram contratados, em razão disso, realizou diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 2. Que 

seja deferido liminarmente que a ré exclua das faturas vicendas 

APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA PREMIUM no valor de R$ 10,00 

(dez reais) e APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO no valor de R$ 10,00 

(dez reais) e que se abstenha de inserir nome da autora nos bancos de 

dados do SPC/SERASA, até a resolução da lide, sob pena de multa diária 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da 

análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo 

que o pedido de antecipação de tutela específica merece parcial 

acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da 

obrigação, liminarmente, ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam 

preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, 

relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, 

e 5º, da Lei 9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente 

pode ser feita pela empresa, entendo que esse fator, aliado aos 

documentos apresentados pela parte promovente, são suficientes, por 

ora, para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, 
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nesta fase processual, não há outros elementos documentais disponíveis 

à parte promovente que poderiam contribuir com suas alegações, razão 

pela qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, 

neste momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as 

declarações da parte autora, na hipótese, à míngua de outras provas em 

contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela 

específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o 

restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a 

dívida em seu nome, a parte promovente fica impedida de realizar 

transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos 

no mercado financeiro. Por outro lado, as medidas pleiteadas, quais sejam, 

para excluir os serviços desconhecidos das faturas vincendas, bem como 

se abstenha de inserir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, não trarão nenhum prejuízo à promovida, visto que tais 

determinações não representam perigo de irreversibilidade, já que essas 

providências poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou 

mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos 

constam, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada, para 

determinar que a parte promovida, na forma postulada, “exclua das 

faturas vicendas APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA PREMIUM no 

valor de R$ 10,00 (dez reais) e APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO no 

valor de R$ 10,00 (dez reais) e que se abstenha de inserir nome da autora 

nos bancos de dados do SPC/SERASA, até a resolução da lide”. E, se 

porventura já tenha sido efetivada a inserção de seus dados, que proceda 

à retirada deles dos cadastros de inadimplentes, não podendo ultrapassar 

24 (vinte e quatro) horas. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do 

deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013260-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELI NUNES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR 

COBRANÇA INDEVIDA com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, 

ajuizada por ELI NUNES CABRAL, em face de CLARO S.A. A parte 

promovente alega, em síntese, que utiliza os serviços da empresa 

promovida por meio da linha telefônica n.º (65) 99253.9932. Ressalta que, 

desde o mês de novembro/019, passou a receber cobranças de pacotes 

desconhecidos, denominados “APLICATIVOS DIGITAIS CLARO BANCA 

PREMIUM” e “APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO”, cada um na quantia 

de R$ 10,00 (dez reais) mensais. Aduz que, os referidos serviços não 

foram contratados, em razão disso, realizou diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 2. Que 

seja deferido liminarmente que a ré exclua das faturas vicendas 

APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA PREMIUM no valor de R$ 10,00 

(dez reais) e APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO no valor de R$ 10,00 

(dez reais) e que se abstenha de inserir nome da autora nos bancos de 

dados do SPC/SERASA, até a resolução da lide, sob pena de multa diária 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da 

análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo 

que o pedido de antecipação de tutela específica merece parcial 

acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da 

obrigação, liminarmente, ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam 

preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, 

relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, 

e 5º, da Lei 9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente 

pode ser feita pela empresa, entendo que esse fator, aliado aos 

documentos apresentados pela parte promovente, são suficientes, por 

ora, para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, 

nesta fase processual, não há outros elementos documentais disponíveis 

à parte promovente que poderiam contribuir com suas alegações, razão 

pela qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, 

neste momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as 

declarações da parte autora, na hipótese, à míngua de outras provas em 

contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela 

específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o 

restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a 

dívida em seu nome, a parte promovente fica impedida de realizar 

transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos 

no mercado financeiro. Por outro lado, as medidas pleiteadas, quais sejam, 

para excluir os serviços desconhecidos das faturas vincendas, bem como 

se abstenha de inserir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, não trarão nenhum prejuízo à promovida, visto que tais 

determinações não representam perigo de irreversibilidade, já que essas 

providências poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou 

mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos 

constam, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada, para 

determinar que a parte promovida, na forma postulada, “exclua das 

faturas vicendas APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA PREMIUM no 

valor de R$ 10,00 (dez reais) e APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO no 

valor de R$ 10,00 (dez reais) e que se abstenha de inserir nome da autora 

nos bancos de dados do SPC/SERASA, até a resolução da lide”. E, se 

porventura já tenha sido efetivada a inserção de seus dados, que proceda 

à retirada deles dos cadastros de inadimplentes, não podendo ultrapassar 

24 (vinte e quatro) horas. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do 

deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010636-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 30329725), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por FRANCISCO 

CARLOS AMORIM SILVEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte promovente alega, em síntese, 

que utiliza os serviços da empresa promovida por meio da UC n.º 

6/356644-5, instalada no endereço situado na Rodovia Emanuel Pinheiro, 

s/n, km n.º 40, zona rural, nesta capital, Cuiabá-MT. Ressalta que, no dia 

18.12.019, a parte reclamada realizou vistoria técnica em sua unidade 
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consumidora, por meio da qual constataram o “desvio de duas fases no 

ramal de entrada”, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção 

apresentado (ID. 29866643 e 29866644). À vista disso, recebeu duas 

faturas, uma no valor de R$ 1.352,70 (um mil e trezentos e cinquenta e 

dois reais e setenta centavos) e, outra, R$ 1.398,45 (um mil e trezentos e 

noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), ambas com vencimento 

para o dia 30.3.020. Narra, ainda, que, “não concorda com tal cobrança, 

pois as faturas encontram-se evidentemente erradas, sendo contestadas 

administrativamente, haja vista ser um valor de consumo exorbitante que 

excede a média de consumo, conforme se comprova pelo histórico anexo 

e até mesmo por se tratar de uma chácara de lazer, sendo utilizada em 

apenas alguns finais de semana, não tendo nenhum tipo de equipamento 

que gaste os valores lançados pela Energisa”. Aduz, a parte autora, 

solicitou a perícia técnica no medidor, mas não foi atendido. Na 

oportunidade, afirma que realizou diversas reclamações administrativas. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, dentre 

outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) I – A 

concessão da tutela de urgência “inaudita altera parts”, para que a 

Reclamada SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DA RECLAMANTE AOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA E/OU SIMILARES, 

ASSIM COMO SE ABSTENHA DE SUSPENDER O SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RECLAMANTE, BEM COMO SE 

ABSTENHA DE REALIZAR A COBRANÇA DOS VALORES ORA 

DISCUTIDOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 

(QUINHENTOS REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 84, §3º E 4º, DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...)” É o que merece ser relatado. 

DECIDO. Da análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o 

caso, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica merece 

parcial acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela 

específica da obrigação, liminarmente, ou determinar providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que 

estejam preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, 

relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

exame, a relevância dos fundamentos da demanda reside nas 

argumentações da parte promovente, demonstradas, em princípio, pelos 

documentos acostados à inicial, que comprovam, a prima facie, suas 

afirmações. Ademais, como cediço, nesta fase processual, não há outros 

elementos documentais disponíveis à parte promovente que poderiam 

contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a 

seu favor. Além disso, as declarações da parte autora, associadas aos 

documentos por ela juntados, na hipótese, até que se prove o contrário, 

merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para 

que não ocorra dano de difícil reparação. Nesse ponto, vale anotar que a 

suspensão no fornecimento de energia ocasiona perigo de dano, 

causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

público essencial. Também o restritivo de crédito acarreta risco de dano, 

pois, uma vez negativado o seu nome, a parte promovente fica impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Justificado, também, o receio da 

ineficácia do provimento final, visto que a parte requerente pode ter o seu 

fornecimento de energia interrompido e não restabelecido, diante do não 

pagamento das faturas apresentadas pela parte promovida, cujo 

pagamento, ainda, não foi efetuado. Assim, presumível a existência de 

alguma irregularidade quanto ao valor apontado e, consequentemente, há 

probabilidade do direito na revisão, pelo menos por ora. Por outro lado, as 

medidas pleiteadas, quais sejam, para abster de negativar o nome da parte 

autora, de interromper o fornecimento de energia elétrica, bem como de 

cobrar os débitos questionados, não trarão nenhum prejuízo à empresa 

promovida, visto que tais determinações não representam perigo de 

irreversibilidade, já que essas providências poderão ser efetivadas, 

normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, em parte, a tutela de 

urgência antecipada, para determinar que a parte promovida, na forma 

postulada: ABSTENHA-SE de inserir o nome da parte autora nos órgãos 

de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, 

no tocante ao débito polemizado nos autos, até o encerramento desta 

ação ou ulteriores deliberações. E, se porventura já tenha sido efetivada a 

inserção de seus dados, que proceda à retirada deles dos cadastros de 

inadimplentes, não podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas; 

ABSTENHA-SE de interromper o fornecimento de energia, na UC n.º 

6/356644-5, instalada no endereço situado na Rodovia Emanuel Pinheiro, 

s/n, km n.º 40, zona rural, nesta capital, Cuiabá-MT, decorrente do não 

pagamento dos débitos contestados, como dantes narrado, até o deslinde 

desta demanda. E, acaso já tenha sido efetivado o corte, que 

RESTABELEÇA o serviço, no prazo máximo de 12 (doze) horas; 

ABSTENHA-SE de cobrar as duas faturas, ora debatidas, quais sejam, R$ 

1.352,70 (um mil e trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos) 

e R$ 1.398,45 (um mil e trezentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco 

centavos), todas com vencimento para o dia 30.3.020, como relatado e 

especificado pela parte autora, igualmente até o desfecho do feito. 

Ressalta-se, para aclarar a situação e dissipar eventuais dúvidas e 

equívocos, que esta decisão tem validade, apenas, no tocante a dívida 

polemizada na presente lide, supracitada. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), razão do deferimento parcial. Outrossim, considerando a 

hipossuficiência financeira da parte promovente, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, 

com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013533-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANIR MARIA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por 

ANIR MARIA DE FREITAS em face de BANCO BMG S.A. A parte 

promovente alega, em síntese, que o desconto efetuado em benefício de 

aposentadoria é indevido, pois desconhece o empréstimo, supostamente 

contratado com a empresa reclamada. Esclarece que foi surpreendida 

com a mencionada dedução no dia 17.01.2020, bem como afirma que a 

irregularidade acontece há quase 01 (um) ano. Relata, a parte autora, que 

imediatamente entrou em contato com a empresa promovida, assim, “foi 

informada que realmente ocorreu um erro e que seria ressarcida, dos 

valores que lhe foram descontados durante 11 meses. Além da ligação, a 

Reclamante teve uma resposta, via e-mail, confirmando a informação, que 

seria feito a devolução do seu dinheiro descontado indevidamente no dia 

07/02/2020”. Aduz, ainda, que a parte requerida, no dia 07.202.020, 

restituiu o valor do desconto efetuado nos meses de março/019 a 

fevereiro/020, conforme extrato apresentado no ID. 30432214. No entanto, 

segundo narrado pela parte reclamante, jamais solicitou a mencionada 

contratação e, em razão disso, realizou diversas reclamações 

administrativas, conforme protocolos de atendimento n.º 103477267, 

104823467 e 107023519. Frustradas, porém, todas as tentativas de 

solução do impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre 

os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte 

autora, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 

b) Liminarmente, que seja concedida a antecipação de tutela para que 

suspender os descontos indevidos realizados diretamente na folha de 

proventos da Reclamante; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. 

Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais 

não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a 

requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, 
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de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que 

compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, irregularidade quanto ao 

desconto efetivado em sua aposentadoria, porquanto desconhece o 

suposto contrato de empréstimo, pois nunca celebrou tal tipo de negócio 

jurídico com a empresa promovida. Pede, pois, liminarmente e em síntese, 

como transcrito alhures: “(...) b) Liminarmente, que seja concedida a 

antecipação de tutela para que suspender os descontos indevidos 

realizados diretamente na folha de proventos da Reclamante; (...)” 

Todavia, da análise das razões expostas e dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a antecipação 

de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição 

sumária, porquanto, não obstante a aparente relevância do fundamento 

invocado, as alegações estão fundadas em informações unilaterais da 

parte autora, o que torna temerária a concessão da providência 

reclamada. Prudente, pois, o aguardo da formação do contraditório e da 

dilação probatória. Outrossim, conforme irrompe das normas legais, o 

deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. Dessa forma, a existência 

de prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo 

positivo acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, autoriza 

o deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso. Além disso, a despeito da argumentação 

expendida pela parte promovente, não há como apreciar a liminar 

requestada sem incursionar no mérito da questão, o que é defeso, nesta 

oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do 

processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. Em 

conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013315-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARYANE NOGUEIRA RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ TUTELA DE 

URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por ARYANE 

NOGUEIRA RABELO em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO. A parte promovente alega, em síntese, ser 

beneficiária do plano de saúde da parte promovida, denominado “CO PART 

4 CONSULT EMP MT ACIMA 301 USR”, de abrangência estadual, 

registrado sob o número 056.6945.000143.00-1, tendo aderido ao referido 

contrato em 18.7.019. Relata que, “possui sequela de fratura de coluna 

toraco-lombar, foi realizado artrodese níveis de T10-L2, tendo sequela 

definitiva destes níveis, também tem artrose facetaria de T10- L5 sofrendo 

muita dor axial e que se beneficiaria com redução de suas mamas, que 

estão auxiliando a perpetuação de suas dores (CID S32, S821, M199, M54, 

M545), atestado pelo DR. THIAGO TOCANTINS C. RIBEIRO – CRM-MT 

6540”. A parte autora enfatiza que, em razão das dores constantes, é 

submetida, periodicamente, ao tratamento chamado “RIZOTOMIA”, 

conforme o atestado médico apresentado no ID. 30386603, bem como 

informa que, “é necessário também o consumo dos medicamentos LYRICA 

(75 mg) (doc. 10), DECADRON (4 mg) e ARPADOL (400 mg) (doc. 11), 

medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos”. Aduz que, a fim de 

prevenir o agravamento e continuidade das dores, o médico prescreveu o 

procedimento denominado “MAMOPLASTIA REDUDORA”, ou seja, a 

cirurgia para redução mamária (ID. 30386602). No entanto, relata, que a 

operadora do plano de saúde, ora promovida, negou a realização do 

referido procedimento médico, ao argumento que não é de cobertura 

obrigatória, consoante Resolução Normativa 428/2017, anexo I e Parecer 

19/2019, ambos da Agência Nacional de Saúde-ANS (ID. 30386598). Em 

face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras 

alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 1) Conceder a tutela 

liminarmente, nos moldes do artigo 84, parágrafos 3º e 4º do CDC, 

determinando à Reclamada a obrigação de cumprir integralmente o 

contrato e prestar integralmente o atendimento de redução mamária, haja 

vista a Reclamante ser acometida de hipertrofia mamária, com todos os 

exames, procedimentos, internações atinentes à doença, em especial, 

com o tratamento requerido, cobrindo todos os custos decorrentes do 

procedimento, autorizando todos os exames e cuidados inerentes ao 

tratamento, principalmente arcando com os honorários médicos, disponível 

tudo “inaudita altera pars” e sob pena de multa diária, em favor da 

Reclamada caso haja descumprimento da medida, não excluindo as 

medidas cabíveis pelo crime de desobediência; (...)” É o que merece ser 

relatado. DECIDO. Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos 

Juizados Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de 

urgência, como a requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, 

devem ser utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à 

espécie, desde que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 

9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do 

Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por 

objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A 

conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se 

por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz 

poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 
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equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por 

sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão”. Aliado a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” (nova redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub 

examen, como dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que 

conforme prescrição médica, necessita realizar o procedimento cirúrgico 

denominado “MAMOPLASTIA REDUTORA”, contudo, a operadora do plano 

de saúde negou o pedido ao argumento de que não há cobertura 

obrigatória, de acorto com as normas da Agência Nacional e Saúde 

Suplementar. Pede, pois, liminarmente, como transcrito alhures, que: “(...) 

1) Conceder a tutela liminarmente, nos moldes do artigo 84, parágrafos 3º 

e 4º do CDC, determinando à Reclamada a obrigação de cumprir 

integralmente o contrato e prestar integralmente o atendimento de redução 

mamária, haja vista a Reclamante ser acometida de hipertrofia mamária, 

com todos os exames, procedimentos, internações atinentes à doença, em 

especial, com o tratamento requerido, cobrindo todos os custos 

decorrentes do procedimento, autorizando todos os exames e cuidados 

inerentes ao tratamento, principalmente arcando com os honorários 

médicos, disponível tudo “inaudita altera pars” e sob pena de multa diária, 

em favor da Reclamada caso haja descumprimento da medida, não 

excluindo as medidas cabíveis pelo crime de desobediência; (...)” Todavia, 

da análise das razões expostas e dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica 

se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária, porquanto, não 

obstante a aparente relevância do fundamento invocado, as alegações 

estão fundadas em informações unilaterais da parte autora, o que torna 

temerária a concessão das providências reclamadas, supratranscritas. 

Prudente, por isso e ante tudo o mais que dos autos consta, o aguardo da 

formação do contraditório e da dilação probatória. Isso porque, conforme 

irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de tutela 

pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Além disso, a 

despeito da argumentação expendida pela parte promovente, não há como 

apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que 

é defeso, nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente 

introdutória do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em 

sentença. Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a 

situação posta, verifico que não subsistem todos os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão 

da parte promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de 

urgência pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004904-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANECAP (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE CUIABA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004904-65.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE CUIABA, SANECAP Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULOS JUDICIAIS (CONDENAÇÃO 

DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL)”, ajuizada por MANOELLA 

LEANDRO CURTY DA CUNHA em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT e 

SANECAP – COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL. Considerando 

que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44, do CPC). Nos termos do artigo 3º, da 

Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Art. 3º O Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo 

valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no 

art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para 

uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 

excedente ao fixado no inciso I deste artigo. (...) Todavia, no artigo 8º, do 

referido texto legal, exclui da competência dos Juizados Especiais, o 

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Impõe consignar que 

não se enquadra no conceito de fazenda pública a sociedade de 

economia mista. Neste sentido: CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS 

AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Do agravo regimental 

interposto pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos: A sociedade 

de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, 

integrante da administração pública indireta, não possui prazo em dobro 

para recorrer porque não integra o conceito de Fazenda Pública. 

Inaplicabilidade do art. 188 do CPC. Precedentes: AgRg no AREsp 

18.283/SE, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 02/02/2012, DJe 10/02/2012; AgRg no REsp 655.497/RS, Rel. 

Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 

14/12/2006, p. 253. (Página 2732 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de 

17 de agosto de 2017) (Grifo nosso) Assim sendo, os Juizados Especiais 

Cíveis não são competentes para processar e julgar matérias contra 

administração pública direta, autarquias, fundações e empresas públicas. 

No caso concreto, considerando que a parte promovida se trata de 

administração pública direta (Município de Cuiabá/MT), este juízo é 

incompetente para processar e julgar a presente demanda. Com essas 

considerações e ante tudo o mais que consta dos autos, DECLARO a 

Incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente processo 

em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT. Em dando seguimento ao feito, 

intime-se a parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca desta decisão, bem como sobre o interesse em prosseguir com a 

ação contra a executada SANECAP –Companhia de Saneamento da 

Capital. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013325-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL LUIZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”, ajuizada por 

ISABEL LUIZA LOPES em face do BANCO SAFRA S/A e INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada Juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44, do CPC). Nos termos do artigo 3º, da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, 

do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - 

as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao 

fixado no inciso I deste artigo. (...)” Todavia, no artigo 8º, do referido texto 

legal, exclui da competência dos Juizados Especiais, “o incapaz, o preso, 

as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil”. Impõe consignar que não se enquadra 

no conceito de Fazenda Pública a sociedade de economia mista. Neste 

sentido: “CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Do agravo regimental interposto pela 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos: A sociedade de economia 

mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da 

administração pública indireta, não possui prazo em dobro para recorrer 

porque não integra o conceito de Fazenda Pública. Inaplicabilidade do art. 

188 do CPC. Precedentes: AgRg no AREsp 18.283/SE, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 

10/02/2012; AgRg no REsp 655.497/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 14/12/2006, p. 253. (Página 

2732 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de 17 de agosto de 2017)”. 

(Grifo nosso). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar matérias contra administração 

pública direta, autarquias, fundações e empresas públicas. No caso 

concreto, considerando que a segunda parte promovida se trata de 

autarquia federal (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS), 

este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda, 

conforme art. 109, I, da Constituição Federal. Com essas considerações e 

ante tudo o mais que consta dos autos, DECLARO a incompetência deste 

juízo para processar e julgar o presente processo. Em consequência, 

JULGO-O EXTINTO, sem julgamento do mérito, a teor dos artigos 8º, caput, 

c/c 51, inciso IV, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme 

os artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013060-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARENA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Dispenso relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. A 

parte promovente pugnou pela desistência da ação, conforme petição 

encartada nos autos (ID. 30421613). Dessa forma, concluo que deve ser 

aplicado o Enunciado 90, do FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem 

a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária”. Assim, não havendo indício de litigância de má-fé ou lide 

temerária nestes autos, o processo deve ser extinto. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação judicial. Diante disso, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, observando 

as formalidades legais. Arquivem-se os autos, nos termos do 

Enunciado/MT n.º 12. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013590-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA APARECIDA FLORENTINO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

 

PROCESSO n. 1013590-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DALVA 

APARECIDA FLORENTINO DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003438-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER MATEUS DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003438-70.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JANDER MATEUS DE CAMPOS EXECUTADO: COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Visto. Intime-se a parte Reclamante para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar procuração com firma 

reconhecida ou comparecer na secretaria deste juízo com o documento de 

identificação, uma vez que a procuração juntada nos autos possui 

assinatura divergente da constante no documento pessoal da parte. Após, 

conclusos para análise de alvará. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004909-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELSI FATIMA MINETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004909-24.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: GELSI FATIMA MINETTO EXECUTADO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Visto, Indefiro, por ora, o levantamento de valores. Intime-se a parte 

Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar procuração 
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devidamente assinada conforme documento pessoal, sob pena de 

arquivamento. Decorrido o prazo acima referido, certifique-se e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Do contrário, conclusos. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014741-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA ALVES DOS SANTOS VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014741-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELISANDRA ALVES DOS SANTOS VEIGA REQUERIDO: 

CLARO S.A. Visto. Alvará expedido. Após, arquivem-se. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013595-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSIANI SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013595-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEUSIANI 

SANTOS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIANNY 

PAULA SILVA CORREA YOSHINARI POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007832-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GAUTO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007832-23.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JANAINA GAUTO LEITE EXECUTADO: AZUL LINHAS 

AEREAS Visto. Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar procuração com firma reconhecida ou comparecer na 

secretaria deste juízo com o documento de identificação, uma vez que a 

procuração juntada nos autos possui assinatura divergente da constante 

no documento pessoal da parte. Após, conclusos para análise de alvará. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007885-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR BRAGA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007885-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO VICTOR BRAGA DE ALMEIDA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto. Alvará expedido. Após, 

arquivem-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013612-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARILEIDE PAULINO DO LIVRAMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013612-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARILEIDE 

PAULINO DO LIVRAMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013632-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO NAVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013632-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VIVALDO 

NAVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OTACILIO 

PERON POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013654-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013654-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILZA 

RIBEIRO DOS SANTOS CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013632-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO NAVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013632-95.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VIVALDO NAVES DE OLIVEIRA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentando comprovante atualizado de endereço em seu nome ou, se 

declinado em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa 

do endereço declinado, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330 do 

CPC); bem como, o Contrato de Prestação de Serviços de telefonia 

formalizado perante a Reclamada e o documento da realização da 

portabilidade, sob pena de indeferimento da antecipação de tutela. II- 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de 

urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004460-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DE SOUZA BARROS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004477-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002600-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FONTANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ELAINE GERALDES NUNES DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002600-30.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO 

EXECUTADO: SERGIO FONTANA DE OLIVEIRA, ELAINE GERALDES NUNES 

DA COSTA Visto. I - A medida constitui óbice ao prosseguimento da 

Execução, independentemente da constrição (art. 803, do CPC). II - Por ser 

medida excepcional, apenas se admite a aludida impugnação quando a 

matéria de defesa versar sobre a nulidade da execução fundada em 

temas que possam ser apreciados de ofício pelo julgador (inexistência, 

invalidade ou ineficácia do título; falta de condições da ação; ilegitimidade 

passiva; crédito com exigibilidade suspensa; prescrição e decadência; 

etc...). Por isso, determino a suspensão do feito executivo. Certifique-se. III 

- Embora não se admita a possibilidade de instrução processual para 

produção de provas, indispensável a intimação da parte Credora, para 

responder em 5 (cinco) dias. IV- Vencido o prazo de resposta, conclusos. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004498-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 16:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004512-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004524-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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THAYSSA FLEIG MANTOVANI (REQUERENTE)

EDSON CESAR MANTOVANI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004525-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 16:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004543-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CORONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 17:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004557-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNE FRANCA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 17:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004578-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DO CARMO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 17:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Aviso de Recebimento Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000224-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENIO BENEDITO DOS REIS JUNIOR (EXECUTADO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) POSITIVO Certifico que 

decorreu o prazo de pagamento voluntario do executado. Intimo a parte 

exequente para requerer o que lhe é de direito no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004580-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRINALDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 17:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004587-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO CEBALHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))
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Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 17:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004603-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEOMIRO BRASILEIRO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 17:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019423-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO (EXECUTADO)

MARIANA DE SOUZA CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu o prazo para pagamento voluntario das partes 

executada. Intimo a parte autora para requerer o que lhe é de direito no 

prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 08:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022452-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE CAROLINE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010742-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004623-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO SOUSA DE SENE OAB - MT26545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004633-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON LUCAS MARQUES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 845 de 994



Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004655-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO WESLEY DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004659-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004674-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARQUES BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004675-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANNI CRISTINA CRUZ DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013677-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO TERRADAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013677-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AGUINALDO 

TERRADAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004676-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004678-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARQUES BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 
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Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004699-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MALHEIROS CORREA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO GOMES MOREIRA OAB - MT26524-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004630-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEU FELIPE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYS FERREIRA RANDO OAB - MT25127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNEI RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007935-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE EMERICK DE FREITAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR LIMA RIBEIRO OAB - MT23387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCELINO SANSONI CARDOSO GOMES (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre o mandado negativo, no 

prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005644-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILMARA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre o mandado negativo, no 

prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005813-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICAELA ZAURIZIO SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre o mandado negativo, no 

prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014624-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUDINEI DUARTE DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014624-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EUDINEI DUARTE DE ALVARENGA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. I- Converto o julgamento em diligência. 

II- Dos autos, entendo necessária a juntada do áudio de contratação, uma 

vez que o reclamada apenas mencionou sua existência e não 

disponibilizou nos autos. II- Assim, intime-se o reclamante, para 

providenciar a juntada do referido arquivo, no prazo de 10 (dez dias). IV- 

Com juntada dos documentos, intime-se a parte reclamada, para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção à ampla defesa e ao 

contraditório. V- Após, remetam-me os autos conclusos para sentença. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013694-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MORAES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013694-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

MORAES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

CONCEICAO PAULO, WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA POLO PASSIVO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013701-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013701-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLEY ALLAN 

DA SILVA PASSOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013708-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013708-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

HENRRIQUE DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALMIRO 

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013712-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013712-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS 

HENRIQUE BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013728-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARA ASSIS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAVO DE MEL BUFFET E RESTAURANTE EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1013728-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NARA ASSIS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOÃO PAULO 

CARVALHO FEITOSA, LEONARDO FERREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: 

FAVO DE MEL BUFFET E RESTAURANTE EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013374-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA VERLY OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONY VITOR SANTOS SOUZA OAB - MT0010460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO FREITAS REGO OAB - BA31686 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso inominado é tempestivo, há pedido de gratuidade. 

Intimo a parte contrária para se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021212-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte para, querendo, se manifestar no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013735-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZ REGINA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013735-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELIZ REGINA 

ROSA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004464-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLETO GOMES OAB - CE0005864A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, , na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/12/2019 Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004464-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANTONIO CLETO GOMES OAB - CE0005864A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso inominado e preparo é tempestivo, intimo a parte 

contrária para querendo se manifestar no prazo legal,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008192-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso inominado é tempestivo, há pedido de justiça 

gratuita. Intimo a parte contrária para, querendo, se manifestar no prazo 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013742-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA SALU DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013742-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVIA MARIA 

SALU DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013374-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO FRANCISCO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPC BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 14:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013440-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013519-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 14:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Ofício Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061455-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT8890-A 

(ADVOGADO(A))

LUAN GABRIEL DANTAS ROSA OAB - 055.564.591-69 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ AV. RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 - TELEFONE: (65) 33139800 OFÍCIO Nº 145/2020-3ºJEC 

CUIABÁ, 18 de março de 2020. AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR TABELIÃO (Ã) 

DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE CUIABÁ End.: 

Rua Campo Grande, 533 - Centro Norte, Cuiabá - MT, CEP 78005-170 

Referência: Processo nº 1061455-76.2019.8.11.0041 Espécie: 

[Abatimento proporcional do preço]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

REPRESENTANTE: LUAN GABRIEL DANTAS ROSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Senhor(a) Tabelião (ã), Cumprindo determinação do Exmo. Sr. 

Dr. Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível - Dr. WALTER 

PEREIRA DE SOUZA, solicito a Vossa Senhoria que adote as providências 

necessárias no sentido de promover a suspensão dos efeitos do protesto 

de nº 2900539929, em nome de LUAN GABRIEL DANTAS ROSA. Segue 

em anexo a decisão e a Certidão de Protesto. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente MARCIA ANDREA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO GADELHA Gestor 

de Secretaria SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua Miranda Reis, nº 441 

– Bairro Poção – Cuiabá/MT – CEP 78.015-640 TELEFONES: (65) 

3313-9800/ 3624-3003 - EMAIL: terceiro.jec.cuiaba@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013770-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1013770-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LORIVALDO 

CORREA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES 

DE SOUZA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 
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393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006915-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DE JESUS FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o promovente/executada para no prazo de 15 dias, proceder ao 

pagamento da condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e 

incidência da multa de 10%, (ART.523 §1º E ARTS: 77,79 E 774 DO CPC).

Aviso de Recebimento Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010262-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ADAUTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008108-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA JOANA TAQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o promovido para no prazo de 15 dias, proceder ao pagamento da 

condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e incidência da multa 

de 10%, (ART.523 §1º E ARTS: 77,79 E 774 DO CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013776-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE WASHINGTON PROFETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013776-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEORGE 

WASHINGTON PROFETA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013708-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013708-22.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentando comprovante de balcão do SCPC (órgão diferente de 

negativação de crédito), atualizado, sob pena de indeferimento da 

antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002774-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA MAYUMI AMORIM YOSHIMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

PROX PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006707-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VIVALDO DA CRUZ (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006707-83.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: EVA VIVALDO DA CRUZ TESTEMUNHA: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da 

tutela, indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante 

da demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por 

fim, da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram 

presentes. No caso, determinada a emenda à inicial para juntada de 

documento imprescindível à apreciação da urgência, quedou inerte a parte 

Reclamante. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. 

Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, 

DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido 

diverso, a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por 

Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013701-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013701-30.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS REQUERIDO: CLARO 

S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na prova inicialmente trazida onde demonstrado 

regularmente a cobrança a título de “APLICATIVOS DIGITAIS CLARO 

BANCA PREMIUM, CLARO NOTÍCIAS, CLARO VÍDEOS, CLARO GAMES e 

LIVRO DIGITAL” nas faturas, bem como, a inexistência de referência do 

que significa o referido serviço. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final evidencia-se pelo risco de permitir a cobrança reiterada 

de serviço pelo qual o Reclamante não conhece e pode até mesmo não ter 

contratado, obrigando-lhe a prejuízo injustificado. Isto posto, com 

fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) 

suspenda o serviço e a respectiva cobrança a título “APLICATIVOS 

DIGITAIS, CLARO BANCA PREMIUM, CLARO NOTÍCIAS, CLARO VÍDEOS, 

CLARO GAMES e LIVRO DIGITAL”, no prazo de 5 (cinco) dias; e, b) 

abstenha de incluir o nome do Reclamante do cadastro negativador pelas 

dívidas noticiada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, 

naquilo que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, 

porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, intime-se do 

deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009326-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY PATRICIA TAQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009326-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KARINY PATRICIA TAQUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento 

da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003807-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA NEVES MANGABEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003807-64.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: VANIA NEVES MANGABEIRA EXECUTADO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Demonstrado o cumprimento da obrigação com depósito já vinculado à 

Conta Única, e com a respectiva concordância da parte Exequente. Isto 

Posto, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, todos do CPC, segue 

alvará em favor da parte Exequente, JULGANDO EXTINTO o feito, com 

apreciação de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito 

- II

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015116-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEN GREEN RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO (EXECUTADO)

ARLENA DO SOCORRO FAYAL BARRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015116-82.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: GOLDEN GREEN RESIDENCE EXECUTADO: ARLENA DO 

SOCORRO FAYAL BARRA, DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento da obrigação com 

depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva concordância da 

parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, 

todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, JULGANDO 

EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009629-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KETHELYN CRISTINA PEREIRA RAGASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

URBANO VITALINO DE MELO NETO OAB - PE17700 (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009629-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KETHELYN CRISTINA PEREIRA RAGASSI REQUERIDO: 

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005929-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA PERALTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO OAB - MT21408/O 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA DO VALE OAB - MT21347/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005929-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA CAROLINA PERALTA DOS SANTOS REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o 

cumprimento da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com 

a respectiva concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos 

artigos 924, inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte 

Exequente, JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no 

sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006093-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO RAMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006093-15.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JANIO RAMOS DA SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º, 52 e 

53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento da 

obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010904-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL TOLEDO LUFT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT13265-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010904-18.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARIA ISABEL TOLEDO LUFT EXECUTADO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento 

da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008682-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008682-77.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CESAR PINHEIRO EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º, 52 e 

53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento da 

obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014051-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014051-52.2019.8.11.0001. 
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EXEQUENTE: BRENDA PRATES SOARES CRESTANI EXECUTADO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento 

da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003168-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARTUR DE LIMA OAB - MT26559/O (ADVOGADO(A))

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003168-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento 

da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008798-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE MARIA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008798-83.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CLAUDETE MARIA FERNANDES EXECUTADO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º, 52 e 

53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento da 

obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006969-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006969-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KEYLLA PEREIRA OKADA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o 

cumprimento da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com 

a respectiva concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos 

artigos 924, inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte 

Exequente, JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no 

sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004484-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BRITO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004484-94.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ANDREIA BRITO DA SILVA EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento 

da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008617-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ALBINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008617-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REINALDO ALBINO RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento 

da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 
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JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005138-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO POLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005138-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ORLANDO POLATO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento 

da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009901-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE PADILHA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009901-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS ANDRE PADILHA MOREIRA REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Demonstrado o cumprimento da obrigação com depósito já vinculado à 

Conta Única, e com a respectiva concordância da parte Exequente. Isto 

Posto, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, todos do CPC, segue 

alvará em favor da parte Exequente, JULGANDO EXTINTO o feito, com 

apreciação de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005956-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENDONCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005956-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANO MENDONCA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Demonstrado o cumprimento da obrigação com depósito já vinculado à 

Conta Única, e com a respectiva concordância da parte Exequente. Isto 

Posto, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, todos do CPC, segue 

alvará em favor da parte Exequente, JULGANDO EXTINTO o feito, com 

apreciação de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005994-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYRONE OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005994-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAYRONE OLIVEIRA DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento 

da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002658-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUCAS DE ALENCASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002658-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL LUCAS DE ALENCASTRO REQUERIDO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003923-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003923-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DELMA DA SILVA RAMOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório. A parte Reclamante não se conformou 

com a decisão de id. 22844814, que declarou a incompetência do juizado 

especial para apreciação da causa em razão da complexidade da causa, 

pretendendo a reforma por contradição. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual 

devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de 

prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi 

desfavorável. Mérito. A decisão que extinguiu o feito foi clara na sua 

fundamentação quanto à necessidade de perícia. Desse modo, o caso 

merece o recurso adequado, posto que o inconformismo é em relação à 

conclusão sobre a necessidade de perícia técnica à eficiente conclusão 

dos pedidos. Ante o exposto, com fulcro no artigo 48 da Lei nº 9.099/95 

c.c. 1.022 e seguintes do CPC, conheço dos embargos e, no mérito, 

JULGO IMPROCEDENTES, extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003502-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT20558-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003502-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA IRENE DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada 

decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006068-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY GABRIELLE BRANDAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006068-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SIMONY GABRIELLE BRANDAO DA SILVA REQUERIDO: 

JOAO CARLOS DA SILVA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO, mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do CPC. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006081-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERTON SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCARLINO MARCONDES EZEQUIEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006081-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VERTON SILVA MARQUES REQUERIDO: OSCARLINO 

MARCONDES EZEQUIEL DA SILVA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito com julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004271-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO PIMENTEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004271-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCINALDO PIMENTEL DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 
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9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006807-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA LUCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE BARROS E SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006807-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA MARIA LUCIO REQUERIDO: PAULO CESAR DE 

BARROS E SILVA FILHO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO, mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do CPC. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008287-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA KEKUCHI QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELINALDO MARCIO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008287-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANDIRA KEKUCHI QUEIROZ REQUERIDO: ELINALDO 

MARCIO ALVES Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO, 

mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008654-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANDRO DO NASCIMENTO CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO FERNANDES FARIA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008654-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIANDRO DO NASCIMENTO CASTRO REQUERIDO: IVO 

FERNANDES FARIA LIMA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO, mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do CPC. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008750-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008750-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO ANDRE FERREIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: 

ANGELA CRISTINA ALVES PEREIRA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito com julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002347-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES DIAS HARTMANN FILHO (REQUERIDO)

EUDES DIAS HARTMANN FILHO CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002347-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO REQUERIDO: EUDES 

DIAS HARTMANN FILHO CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI - ME, EUDES 

DIAS HARTMANN FILHO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO, mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do CPC. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002411-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ANNE ROSE PIERRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002411-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANNE ROSE PIERRE REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO, mediante 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002550-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002550-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO REQUERIDO: MM 

TURISMO & VIAGENS S.A, AVIANCA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito com julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005480-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005480-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA JOANICE DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada 

decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005177-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005177-78.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI EXECUTADO: HELLEN 

REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Demonstrado o cumprimento da obrigação extrajudicialmente e com a 

respectiva solicitação de extinção da parte Exequente. Isto Posto, nos 

termos dos artigos 924, inciso II, e 925, todos do CPC, JULGANDO 

EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003137-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MENDES SANDESKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003137-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP REQUERIDO: 

DEBORA MENDES SANDESKI Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito com julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II
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Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009872-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEANFRANSCESCO DA SILVA FURYAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UELITON GONCALVES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009872-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEANFRANSCESCO DA SILVA FURYAMA REQUERIDO: 

UELITON GONCALVES DOS REIS Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito com julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012638-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTHA FATIMA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012638-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SAMANTHA FATIMA DUARTE REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Mérito. A unidade consumidora está vinculada em nome do proprietário do 

imóvel, senhor RAIMUNDO EGIDIO DA SILVA ASSIS, pessoa diversa da 

reclamação, não podendo deste modo o locatário do imóvel, em nome 

próprio, demandar direito alheio. Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARÁTORIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – IMÓVEL 

VENDIDO POR EMPRESA – ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA FÍSICA 

PARA PLEITEAR DIREITO DE PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. É de ser mantida a sentença que extinguiu o feito 

quando a Autora, sem representar a pessoa jurídica que praticara o ato, 

vem a juízo pleitear em nome próprio direito alheio.” (TJMT – 2ª CDP - Ap nº 

121776/2016 – rel. juiz MARCIO APARECIDO GUEDES – j. 13/06/2018 - DJE 

28/06/2018)”. Grifei. Isto posto, com fundamento no artigo 18 e art. 485, VI, 

do CPC, reconheço a ilegitimidade ativa e JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem apreciação do mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Certifique-se, intimem-se e aguarde-se o trânsito em 

julgado em arquivo. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012638-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTHA FATIMA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012638-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SAMANTHA FATIMA DUARTE REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Mérito. A unidade consumidora está vinculada em nome do proprietário do 

imóvel, senhor RAIMUNDO EGIDIO DA SILVA ASSIS, pessoa diversa da 

reclamação, não podendo deste modo o locatário do imóvel, em nome 

próprio, demandar direito alheio. Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARÁTORIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – IMÓVEL 

VENDIDO POR EMPRESA – ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA FÍSICA 

PARA PLEITEAR DIREITO DE PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. É de ser mantida a sentença que extinguiu o feito 

quando a Autora, sem representar a pessoa jurídica que praticara o ato, 

vem a juízo pleitear em nome próprio direito alheio.” (TJMT – 2ª CDP - Ap nº 

121776/2016 – rel. juiz MARCIO APARECIDO GUEDES – j. 13/06/2018 - DJE 

28/06/2018)”. Grifei. Isto posto, com fundamento no artigo 18 e art. 485, VI, 

do CPC, reconheço a ilegitimidade ativa e JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem apreciação do mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Certifique-se, intimem-se e aguarde-se o trânsito em 

julgado em arquivo. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011135-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO OAB - MT13258-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011135-11.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

Determinada a emenda da petição inicial para regulariza sua 

representação processual (id. 29959897), a parte Reclamante quedou 

inerte. Isto posto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012589-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012589-26.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: WANDERSON LOPES DE SOUZA Vistos, Cite-se a parte 

executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 
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imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012656-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRYSTIAN MAGNUS NASCIMENTO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ROSA DA SILVA 83056645115 (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012656-88.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CRYSTIAN MAGNUS NASCIMENTO E SILVA REU: ELISANGELA 

ROSA DA SILVA 83056645115 Vistos, Intime-se a parte reclamante para 

emendar a inicial, juntando aos autos petição inicial com o nome das partes 

conforme o sistema, vez que diverge das partes cadastradas. Anoto para 

tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013127-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013127-07.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

a inicial, juntando aos autos cópia dos documentos de identificação 

pessoal, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012666-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON ANTONIO SIGARINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012666-35.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO EXECUTADO: 

JEFFERSON ANTONIO SIGARINI Vistos, Cite-se a parte executada, por 

aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o 

exequente deverá proceder à entrega do original do título de crédito à 

Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de 

conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, 

§1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012768-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ARRUDA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012768-57.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: MARIO ARRUDA DE SOUZA Vistos, Cite-se a parte 

executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012547-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITHA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Diante da informação que consta no ID. 30293014, procedo a 

juntada da decisão liminar na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012838-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

JAISLEYDE LUCAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012838-74.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, JAISLEYDE 

LUCAS DA SILVA Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 
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parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012874-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRIDI SILVA ABREU (EXECUTADO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012874-19.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA, INGRIDI SILVA ABREU Vistos, Cite-se a 

parte executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) 

três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012904-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA PEDROZA DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

ALESSANDRO DE SOUZA (EXECUTADO)

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012904-54.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, ANGELA 

PEDROZA DA SILVA SOUZA, ALESSANDRO DE SOUZA Vistos, Cite-se a 

parte executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) 

três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012909-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS PRADO ROSSANI (EXECUTADO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012909-76.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA, LUCAS PRADO ROSSANI Vistos, Cite-se a 

parte executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) 

três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012920-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR FERREIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012920-08.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: EDGAR FERREIRA DO NASCIMENTO Vistos, Cite-se a parte 

executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012944-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLEUMA LIMA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012944-36.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 
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EXECUTADO: MARIA CLEUMA LIMA COSTA Vistos, Cite-se a parte 

executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012972-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARME GONCALINA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012972-04.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES 

EXECUTADO: CARME GONCALINA DE SOUZA Vistos, Cite-se a parte 

executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012968-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA ALESSANDRA MIRANDA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA A DOS S DOMICIANO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012968-64.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NATALIA ALESSANDRA MIRANDA DE BRITO REQUERIDO: 

CLAUDIA A DOS S DOMICIANO - ME Vistos, Intime-se a parte reclamante 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de 

residência atualizado e em seu próprio nome, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012817-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHANIE THULLER JANDRE 11623841747 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012817-98.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NATALIA BISELLI CORDEIRO REQUERIDO: STEPHANIE 

THULLER JANDRE 11623841747 Vistos, Intime-se a parte reclamante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de 

residência atualizado e em seu próprio nome, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012878-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012878-56.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE EDVALDO DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009317-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BORDERO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE OLIVEIRA RIQUELME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Cite-se a parte executada, por AR, para que no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). 

Efetuada a citação, intime-se o exequente para que proceda à 

apresentação do original do título de crédito à Secretaria do JEC 

(Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012539-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

WENDER RAPHAEL CAMPOS DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Cite-se a parte executada, por AR, para que no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 
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devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012987-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIUZA DE CAMARGO PADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Cite-se a parte executada, por AR, para que no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). 

Efetuada a citação, intime-se o exequente para que proceda à 

apresentação do original do título de crédito à Secretaria do JEC 

(Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012999-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE SILVA MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Cite-se a parte executada, por AR, para que no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002408-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARTINS GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002408-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME REQUERIDO: ELIANE MARTINS 

GOMES Vistos. Aguarde-se o retorno do AR que consta no AR. 22548208 

Em sendo negativo, intime-se a parte promovente para que informe atual 

endereço da parte promovida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Com o endereço nos autos, designe-se nova data para 

audiência de conciliação, conforme a pauta do juízo. Em sendo positivo, 

retorne concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013071-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013071-71.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EXECUTADO: 

VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

juntando aos autos cópia dos documentos de identificação pessoal, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013034-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE LIMA MELGACO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013034-44.2020.8.11.0001. 

AUTOR: WELLINGTON DE LIMA MELGACO SANTOS REU: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, Intime-se a parte reclamante 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos 

comprovante de residência atualizado em seu próprio nome e 

comprovante de negativação original e atualizado emitido pelo órgão no 

qual consta a inscrição do débito (consulta de balcão), sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013148-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFFER KELLY DA SILVA MUTRAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013148-80.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: JENNIFFER 

KELLY DA SILVA MUTRAN Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso 

de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento 

da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 
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deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004138-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE RICARDO IBARRA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES OAB - MT13121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido que consta na petição ID. 30353648. Designe-se 

nova data para audiência de conciliação, conforme a pauta do juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008529-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DOS ANJOS CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008529-10.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EDVALDO DOS ANJOS CARNEIRO REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Peticiona a parte reclamante informando o descumprimento da 

liminar deferida nestes autos. Ocorre que não houve o retorno da 

citação/intimação da parte reclamada. Para tanto, com o retorno da 

citação/intimação, concluso para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013248-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADAVE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA DOS SANTOS PEREIRA TREMBA (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013248-35.2020.8.11.0001. 

AUTOR: NADAVE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME REU: 

FABRICIA DOS SANTOS PEREIRA TREMBA Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando 

aos autos cópia dos documentos de identificação pessoal do 

representante da empresa, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013187-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CIRLEIA DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REU)

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013187-77.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARIA CIRLEIA DA SILVA NASCIMENTO REU: IDEALE SOLUCOES 

IMOBILIARIAS LTDA - ME, TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA 

LTDA Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando 

aos autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome 

ou justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa 

indicada no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013268-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILMA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013268-26.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: DILMA 

FRANCISCA DA SILVA Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, intime-se o 

exequente para que proceda à apresentação do original do título de 

crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º 

da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005272-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO LEITAO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Trata-se de pedido de nulidade de citação pela empresa 

reclamada, alegando não ter havido a citação na forma devida. Pois bem. 

A nulidade da citação/intimação leva à nulidade dos atos subsequentes, 

evitando-se, assim, cerceamento de defesa da parte. Ocorre que até a 

presente data, sequer houve a realização da audiência de conciliação, 

não havendo qualquer prejuízo as partes. Desta feita, a fim de se evitar 

futura alegação de nulidade processual, e diante da proximidade da 

audiência, designe-se nova data para o ato conciliatório, conforme a pauta 

do juízo. Proceda-se nova intimação das partes quanto a decisão que 

consta no ID. 2892653. Segue a liminar em anexo. Prossiga-se com o 

andamento do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012076-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKLINE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDES DIAS LEITE (REQUERIDO)

DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1012076-92.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

GIOVANA CESAR SCHERNER - MT18093/O-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/05/2020 Hora: 09:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013611-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA LUANA MOURA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013611-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RITA LUANA 

MOURA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013615-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA DA SILVA PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013615-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZAURA DA 

SILVA PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005272-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO LEITAO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005272-74.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos Advogados das partes, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 04/05/2020 Hora: 10:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento. CUIABÁ, 18 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013620-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORLANDO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013620-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

ORLANDO DA SILVA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUIZ FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/05/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006001-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PIMENTEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006001-03.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/05/2020 Hora: 10:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 18 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006001-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PIMENTEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))
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Processo n. 1006001-03.2020.8.11.0001 Nos termos da legislação vigente 

e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI – SP327.590-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 

10:30, que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados pela reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano, conforme arts. 20 e 23 da Lei 

9.099/95. CUIABÁ, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013642-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR ELIAS TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT11443-O (ADVOGADO(A))

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT7297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1013642-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AGENOR ELIAS 

TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO, MARCELO FELICIO GARCIA POLO PASSIVO: REALIZA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013644-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA PAOLA MINARINI XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1013644-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NADIA PAOLA 

MINARINI XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON 

SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013648-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013648-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO RAFAEL 

MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013650-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NERI JOSE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

PROCESSO n. 1013650-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NERI JOSE 

ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSINETE DA SILVA 

AMORIM POLO PASSIVO: Banco Safra S-A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005296-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005296-05.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON 

WILLIANS FRATONI RODRIGUES – MT11.065-A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

02 Data: 16/04/2020 Hora: 08:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados pela reclamante na petição inicial ou termo 

de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano, conforme arts. 

20 e 23 da Lei 9.099/95. CUIABÁ, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005296-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005296-05.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - MT9943-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA 02 Data: 16/04/2020 Hora: 08:30 , que será realizada no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 
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44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007984-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VICTORIA BIANCARDINI E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007984-37.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS – MT14.258-A E JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA – MT19.081-A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA 02 Data: 16/04/2020 Hora: 08:45, que será realizada no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 

44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela reclamante na petição 

inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano, 

conforme arts. 20 e 23 da Lei 9.099/95. CUIABÁ, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007984-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VICTORIA BIANCARDINI E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007984-37.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MAURO ROSALINO BREDA - MT0014687A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

02 Data: 16/04/2020 Hora: 08:45 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013671-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013671-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WEVERTON DE 

OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004866-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN VINICIUS DE CARVALHO ANDOLPHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004866-53.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos(as) Advogados, da data redesignada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/05/2020 Hora: 11:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada). CUIABÁ, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005206-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005206-94.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos(as) Advogados(as), da data 

redesignada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada). CUIABÁ, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017043-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA EURIPA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017043-83.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - MT12933-O, RODRIGO 

PEREIRA DOS SANTOS - MT12921-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 23/01/2020 Hora: 

11:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 
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do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 18 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017043-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA EURIPA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.18.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013681-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LEONARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JAQUELINE DEL CASTANHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA OAB - MT15570-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013681-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO 

LEONARDO DE OLIVEIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013682-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO REI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013682-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

REI DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004688-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENICE DE AZEVEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004688-07.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos(as) Advogados(as), da data 

redesignada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 14:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada). CUIABÁ, 18 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018540-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ALVES RODRIGUES E MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018540-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA LUCIA ALVES RODRIGUES E MATOS REQUERIDO: 

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A Vistos, Converto o julgamento em 

diligência para determinar que a parte Autora traga ao processo a cópia 

das faturas dos cartões de crédito utilizados para realizar a compra objeto 

da demanda com vencimento nos meses de novembro/2019, 

dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020. Anoto o prazo de 10 (dez) 

dias para cumprimento, após retornem os autos conclusos para 

julgamento. Intime-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008529-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DOS ANJOS CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Peticiona a parte reclamante informando o descumprimento da 

liminar no ID. 30286927. Em razão da petição que informa o 

descumprimento e diante da certidão que consta no ID. 30467205, 

vislumbra que a parte reclamada não desbloqueou o montante que atinge 

R$ 3.637,01 (Três Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e um centavo), no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, assim sendo, não acatando o que foi 

deliberado por este Juízo. Desta feita, determino seja a parte reclamada 

intimada pessoalmente para o fim de dar integral cumprimento ao que 

deliberado no ID. 30021299, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Fixo, 

para a hipótese de novo descumprimento da medida, multa no importe de 

R$2.000,00 (dois mil reais), em substituição àquela anteriormente fixada. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005471-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos. Peticiona a parte reclamante pretendendo modificar o pedido 

formulado na inicial para o fim de incluir, como objeto da presente 

demanda, meses não descritos na petição inicial. Indefiro o pedido 

formulado no petitório que consta no ID. 30422686. Com efeito, não mais 

se mostra possível a modificação do pedido, porquanto a admissão de tal 

pretensão poderia resultar no prolongamento ilimitado do andamento 

processual, porquanto a cada mês, surgindo nova cobrança da qual a 

parte não admita, restará acrescida ao feito. Acrescente-se ainda o fato 

de que a citação já se aperfeiçoou, já tendo sido a parte reclamada 

cientificada dos pedidos dirigidos contra si. Posto isso é que indefiro o 

pleito de inclusão de novos pedidos na presente demanda. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013688-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ARAUJO MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013688-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELICA 

ARAUJO MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

EDUARDO DE MELO ROSA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004931-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DOMINGAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004931-48.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos(as) Advogados(as), da data 

redesignada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 14:10 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada). CUIABÁ, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008117-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERNANDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA NOGUEIRA OAB - MT25578-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.18.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014190-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBISON DA SILVA (REQUERENTE)

FABIANA CRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014190-04.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

SUZIANE DA SILVA LOPES - MT0022307A Advogado do(a) REQUERENTE: 

SUZIANE DA SILVA LOPES - MT0022307A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

09/12/2019 Hora: 17:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 31 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014190-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBISON DA SILVA (REQUERENTE)

FABIANA CRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014190-04.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

SUZIANE DA SILVA LOPES - MT0022307A Advogado do(a) REQUERENTE: 

SUZIANE DA SILVA LOPES - MT0022307A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

09/12/2019 Hora: 17:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 31 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014190-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBISON DA SILVA (REQUERENTE)

FABIANA CRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))
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Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.18.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021018-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VICTORIA DE SIQUEIRA FELICIO (EXECUTADO)

JOAO GABRIEL DE SIQUEIRA ROCHA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007368-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA NORBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013697-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL CRED ASSESSORIA E SOLUCOES EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013697-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO ANTONIO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO GONCALVES 

AGUIAR POLO PASSIVO: REAL CRED ASSESSORIA E SOLUCOES EIRELI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007090-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILTOM MAURO VIANA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003694-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PYTHERSON DE SOUZA MOREIRA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002741-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA SILVA DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007815-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS OAB - MT25517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS EIRELI - 

ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013704-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013704-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVALDA DE 

JESUS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013722-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARLETE BEZERRA BOMFIM AJUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(INVENTARIADO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013722-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCA 

MARLETE BEZERRA BOMFIM AJUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR POLO PASSIVO: DECOLAR. COM 

LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005131-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA IBRAHIM KHARGY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005131-55.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos(as) Advogados(as), da data 

redesignada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 15:10 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada). CUIABÁ, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004611-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA MARIA TEIXEIRA FARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004611-95.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos(as) Advogados(as), da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/05/2020 Hora: 14:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada). CUIABÁ, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005962-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE FERNANDES DE FREITAS VIEIRA (REQUERENTE)

ALEXANDER FREDERICO NAVARRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE DE OLIVEIRA MENDONCA OAB - PR70844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005962-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE FERNANDES DE FREITAS VIEIRA (REQUERENTE)

ALEXANDER FREDERICO NAVARRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE DE OLIVEIRA MENDONCA OAB - PR70844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005062-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANNE EMANUELLY DE MORAES COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005062-23.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos(as) Advogados(as), da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/05/2020 Hora: 15:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada). CUIABÁ, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013731-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER WILLIAN SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013731-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FAGNER 

WILLIAN SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013734-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JAMIL CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE MARIA DA SILVA OAB - MT24568/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013734-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO JAMIL 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MEIRE MARIA DA SILVA 

POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004670-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA TATIANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004670-83.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos(as) Advogados(as), da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/05/2020 Hora: 15:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada). CUIABÁ, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009643-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008614-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYRTON DE NOVAES BASTOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008614-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYRTON DE NOVAES BASTOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013321-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICILENE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA (REU)

 

Procedo a intimação da parte autora para informar endereço da parte 

promovida nesta comarca, a fim de possibilitar o cumprimento da intimação 

em regime de plantão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007331-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COXIPONES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYNGTON PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

PATRICIA CRISTINE NUNES ALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007010-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA LUZIA CRUZ LOPES ANGELO (EXECUTADO)

MARCIO MARCELO ANTUNES ANGELO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007004-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ORTEGA ALCANTARA (EXECUTADO)

JEFERSON DA COSTA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013751-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GUABERTO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013751-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

GUABERTO GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY 

KELLY TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013753-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MATEUS ROYER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013753-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSEMEIRE 
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RODRIGUES BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDA DE 

CASTRO MARTINS POLO PASSIVO: GUSTAVO MATEUS ROYER 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003093-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT27470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO GOMES MOREIRA OAB - MT26524-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003093-70.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos(as) Advogados(as), da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/05/2020 Hora: 16:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada). CUIABÁ, 18 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009511-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORSOLINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019087-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013650-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NERI JOSE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013650-19.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NERI JOSE ANDRADE REU: BANCO SAFRA S-A Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos o 

instrumento do mandato, porquanto o documento juntado não está 

subscrito pelo outorgante e comprovante de residência atualizado e em 

seu próprio nome. Determino ainda à parte reclamante que junte aos autos 

os terminais telefônicos para os quais pretende que a reclamada se 

abstenha de entrar em contato, bem assim que comprove a titularidade 

dos terminais telefônicos indicados. Anoto para tanto o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009479-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009479-53.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

07/11/2019 Hora: 09:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 26 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009479-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016747-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZILDA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016747-61.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - MT22161-O, KARINA CAVALCANTE 

ROCHA - MT22336/O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 22/01/2020 Hora: 14:30 , que 

será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – 

MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 
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seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 13 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016747-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZILDA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018142-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESCARLET HORRARA DE SOUZA STRECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020302-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR HENRIQUE DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020302-86.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: LUCIMAR HENRIQUE DE VASCONCELOS Vistos, Já tendo 

sido entabulado entre as partes a forma pela qual deverá se dar o 

levantamento do valor objeto da penhora no presente feito, determino 

sejam expedidos os alvarás para levantamento dos valores. Defiro em 

favor da parte credora o Alvará Eletrônico nº 596434-2 / 2020. Defiro, de 

outro tanto, o levantamento do saldo remanescente em favor da parte 

devedora por meio do Alvará Eletrônico nº 596438-5 / 2020. Após, dê-se 

integral cumprimento aos termos da sentença prolatada no Id. nº 

29525266. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003158-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003158-02.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, 

Intime-se a parte exequente para juntar seus dados bancários a fim de 

possibilitar o levantamento do valor depositado nos autos, porquanto os 

dados informados no petitório de Id. nº 28011242 são de terceira pessoa 

estranha ao presente feito. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016238-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MAGALHAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007087-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DE MOARES (REQUERENTE)

LAVINIA FABIANA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT18368/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007087-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - MT0018378A, FERNANDA SIMAO DE 

ALMEIDA - MT18368/O, Advogados do(a) REQUERENTE: ADRIANE 

SANTOS DOS ANJOS - MT0018378A, FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA - 

MT18368/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação, Sala: 4ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 08:40 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 11 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007087-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DE MOARES (REQUERENTE)

LAVINIA FABIANA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT18368/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)
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TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007087-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - MT0018378A, FERNANDA SIMAO DE 

ALMEIDA - MT18368/O, Advogados do(a) REQUERENTE: ADRIANE 

SANTOS DOS ANJOS - MT0018378A, FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA - 

MT18368/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação, Sala: 4ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 08:40 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 11 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007087-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DE MOARES (REQUERENTE)

LAVINIA FABIANA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT18368/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019880-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA IV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA SCALIANTE FOGOLIN GNOATTO OAB - MT5310-O 

(ADVOGADO(A))

TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS OAB - MT5725-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto ao pleito de 

id. 30227412. A fim de analisar o pleito de id. 30227412, intime-se a parte 

executada para junte aos autos documento que comprove a sua 

ilegitimidade passiva, bem assim cópia do extrato de movimentação 

bancária do mês de fevereiro/2020, da conta sobre a qual recaiu o 

bloqueio. Anoto para ambas as partes o prazo de cinco dias. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010723-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010723-17.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ANDREIA NUCIA DE MARCHI - MT4647/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

18/11/2019 Hora: 09:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010723-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012536-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA TEREZA GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012536-45.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA 

LTDA - ME EXECUTADO(A): NAYARA TEREZA GONCALVES DA SILVA 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017754-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA CORREIA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013114-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SEVERO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013114-08.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDIR SEVERO ALVES REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos o 

histórico de cobrança/pagamento (obtido junto ao sítio eletrônico da 

reclamada) referente à matrícula objeto da demanda. Determino ainda à 

parte reclamada que esclareça quais são os meses objeto da presente 

demanda, porquanto da leitura na petição inicial não se colhe de modo 

indene de dúvida a extensão temporal do pedido formulado. Anoto para 

tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011999-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRSO ALVES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011999-49.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAIRSO ALVES BARRETO REU: TOLEDO PIZA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, Determino seja a parte 

reclamante intimada para emendar a petição inicial juntando aos autos: a) o 

instrumento do mandato datado recentemente, porquanto o que consta 

dos autos registra data em muito pretérita, anterior à própria ocorrência 

dos fatos narrados na inicial. Tal determinação tem por finalidade evitar 

eventuais questões que podem vir em prejuízo da justiça, dado ao fato de 

que cuidando-se de processo virtual o documento original não fica retido 

nos autos; b) comprovação da titularidade dos terminais telefônicos 

indicados na petição inicial, quais sejam, (65)99660-5242 e 

(65)99972-2980; c) documento comprobatório de residência atualizado e 

em seu próprio nome e d) cópia de seu documento de identificação 

pessoal. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013237-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

BENEDITA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013237-06.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA LUCIA DE ARAUJO, BENEDITA FERREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando 

aos autos o teor da sentença proferida junto ao juízo do 1º JEC, bem 

assim para que traga aos autos documento comprobatório do trânsito em 

julgado da citada sentença que, segundo sustenta, desconstituiu o débito 

no montante de R$301,62 (trezentos e um reais e sessenta e dois 

centavos). Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016598-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016598-65.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: ROSANA 

SANTOS Vistos, Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço atualizado do executado, sob pena de extinção. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015548-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CRISTINY SILVA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015548-04.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A EXECUTADO: 

BRUNA CRISTINY SILVA MENDES Vistos, Intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar a matrícula atualizada do imóvel cuja 

penhora pretende (emitida há menos de 30 dias). João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003418-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003418-45.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANGELA DE JESUS OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- A Reclamada 

peticiona requerendo que o reclamante proceda a juntada de fatura de 

energia elétrica do seu endereço residencial. II- Indefiro o pedido de Id. 
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29867203, porquanto a alegação do Reclamante é de que não existe 

relação jurídica, logo, cumpre à parte Reclamada a comprovação de que 

tal relação existe. Sempre se deve ter presente que em se tratando de 

relação de consumo, havendo hipossuficiência e sendo verossímil o 

alegado na peça vestibular, é de rigor que a defesa dos direitos do 

consumidor seja facilitada pela inversão do ônus da prova, até pelo fato 

de que o autor está alegando fato negativo, ou seja, de que não existem 

débitos. Assim, diante da inversão do encargo probatório em favor da 

parte consumidora, o que no rito sumaríssimo ocorre como regra de 

julgamento (e não como regra de instrução), é imperativo que seja 

indeferido o pedido aviado no Id. 29867203, cabendo à Reclamada a 

produção de provas que entender necessárias ao reconhecimento de seu 

direito. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016176-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO MONTE CLAIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA VIEGAS FERREIRA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016176-90.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: EDIFICIO MONTE CLAIR EXECUTADO: AMELIA VIEGAS 

FERREIRA MENDES Vistos, Intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar a matrícula atualizada do imóvel cuja penhora pretende 

(emitida há menos de 30 dias). João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007698-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COPRALON COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS LONDRINA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA VERUSCA BUTURI MONARIN MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007698-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: COPRALON COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS 

LONDRINA LTDA REQUERIDO: FLAVIA VERUSCA BUTURI MONARIN 

MATOS Vistos, Cumpra-se o proferido no despacho anterior (Id. 

29711333). João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011855-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011855-75.2020.8.11.0001. 

AUTOR: FABIO SILVA TEODORO BORGES REU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

I- Intime-se a parte reclamante para emendar a petição inicial juntando aos 

autos cópia da fatura objeto da demanda, qual seja, aquela com 

vencimento em data de 10/março/2020, porquanto tal documento não 

aportou aos autos e a imagem encartada em meio à petição inicial, embora 

anote o valor de R$350,27 (trezentos e cinquenta reais e vinte e sete 

centavos), registra data de vencimento do ano de 2019. Anoto para tanto 

o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. II- Sem 

prejuízo da determinação de emenda formulada, defiro o pedido de 

redesignação formulado no petitório de Id. nº 30073181. Redesigne-se, 

conforme pauta do juízo. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012998-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE PEREIRA DE SOUSA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012998-02.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: DENISE PEREIRA 

DE SOUSA FREITAS RECLAMADO(A): BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013290-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013290-84.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EDER LUIS DE OLIVEIRA REU: CLARO TELECOM PARTICIPACOES 

S/A Vistos, Tendo em vista que o pedido formulado pela parte reclamante 

em sede de tutela de urgência se refere não só ao restabelecimento do 

serviço de telefonia móvel, como também busca seja determinado à 

reclamada que se abstenha de promover a inclusão de seus dados em 

cadastros de proteção ao crédito, mostra-se imprescindível a 

determinação de emenda da inicial. Posto isso, determino seja a parte 

reclamante intimada para juntar aos autos extrato de cobrança/pagamento 

referente ao terminal telefônico de sua titularidade e objeto da demanda, 

qual seja, (65)99941-2835, o qual pode ser obtido junto às lojas físicas da 

reclamada ou mesmo em seu sítio eletrônico. A juntada aos autos do 

mencionado documento se faz imprescindível a fim de documentar nos 

autos a existência ou inexistência de débitos. Anoto para tanto o prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013070-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PH SERVICOS CONSTRUCOES EIRELI ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013070-86.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EXECUTADO: PH 

SERVICOS CONSTRUCOES EIRELI ME - ME Tratando-se a parte reclamante 

de pessoa jurídica se faz imprescindível determinar a emenda da inicial 

para que colacione aos autos documento que indique a sua legitimidade 

para demandar nesta justiça especializada, dado ao comando restritivo 

presente na Lei nº 9.099/95, art. 8º, §1º, inciso II. Posto isso, determino 

seja a parte reclamante intimada para juntar aos autos documento 
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consistente no comprovante de inscrição e de situação cadastral a fim de 

comprovar que se enquadra nos termos da lei para o fim de demandar nos 

limites da competência dos Juizados Especiais Cíveis. Anoto para tanto o 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006812-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SACA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006812-60.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II EXECUTADO: 

JULIANA SACA Vistos, Expeça-se mandado de citação a ser cumprido no 

endereço informado no Id. 30371911. Intime-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014261-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA CELESTRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014261-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANA SILVA CELESTRINO REQUERIDO: GMAC 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. A Reclamante ajuizou ação de 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO MORAL em face das 

empresas GMAC ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA e MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A., conforme petição inicial de Id 25509554. Contudo, 

consta cadastrada no Sistema PJE apenas a empresa GMAC 

ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA. Entretanto, no Id. 27501047 a 

Reclamante se manifestou pedindo a intimação da Reclamada MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A e designação de nova audiência de conciliação. 

Dessa forma, impõe determinar à secretaria que promova a inclusão da 

empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, conforme informado na petição 

inicial, bem como que proceda a inclusão do feito na pauta de audiências 

de conciliação. Após, ultimado o prazo de defesa e impugnação, 

retorne-se os autos para julgamento. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006113-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA CORONEL DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006113-06.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II 

EXECUTADO: SUZANA CORONEL DE ARRUDA Vistos, Defiro o pedido de 

Id. 30354325. Expeça-se novo mandado de citação. Intime-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013562-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALVES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CAMARGO DA SILVA OAB - MT27538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013562-78.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAIR ALVES DA ROCHA REQUERIDO: AYMORE Vistos, 

Determino seja a parte reclamante intimada para emendar a inicial juntando 

aos autos documento capaz de comprovar a quitação do contrato que 

alega já ter adimplido integralmente. Observo que nada obstante tenha 

juntado aos autos imagem que comprova o pagamento da parcela nº 

60/60, tal documento não é suficiente para demonstrar que houve o 

adimplemento integral do contrato. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006911-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

CELSO FARIAS JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006911-30.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: MRV 

PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA, CELSO FARIAS JUNIOR Vistos, 

Intime-se a exequente para se manifestar sobre a petição de Id. 30453357. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006853-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

IGOR GABRIEL DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DE JESUS SOMBRA TEIXEIRA (REQUERIDO)

TRANSNAGRO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Indefiro o pedido de citação por telefone, por falta de amparo legal 

(art. 246 do CPC). Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço atualizado do reclamado TRANSNAGRO 

TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, sob pena de extinção quanto à este. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017840-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS APOLINARIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017840-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS APOLINARIO DA ROCHA REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Vistos, Peticiona a parte reclamada informando que a 

sentença não está disponível para visualização. Compulsando os autos 

verifica-se que não há impedimentos que impossibilite o patrono de 

acessar a sentença. Persistindo a indisponibilidade deve o patrono entrar 

em contato com o sistema de informática do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso para tentar solucionar o problema. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012745-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012745-14.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVA MARIA DE SOUZA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. O pedido de 

tutela de urgência consistente na suspensão da cobrança levada a efeito 

pelo reclamado em razão de débito que sustenta existir em desfavor da 

parte reclamante pelo fato de que a sua Unidade Consumidora estaria 

registrando quantidade inferior àquela efetivamente consumida deve ser 

deferido. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Exame perfunctório da documentação acostada com a peça 

inicial permite constatar que pretende a reclamada receber valor que 

indica como sendo a diferença de consumo, porquanto em vistoria 

realizada no aparelho de medição, segundo indica a fatura carreada aos 

autos, há débitos nos valores de R$347,40 (trezentos e quarenta e sete 

reais e quarenta centavos) e R$468,02 (quatrocentos e sessenta e oito 

reais e dois centavos), ambos com vencimento em 30/06/2019. A par 

disso, é cediço que vistorias levadas a efeito pela reclamada, e realizadas 

de forma unilateral, sem a presença da parte interessada e a revelia de 

órgãos administrativos isentos, não possuem validez porquanto não se 

revestem da necessária imparcialidade, de modo que não se prestam para 

estribar a cobrança de faturas cujos valores não há como serem 

impugnados. Se de um lado há em profusão notícias da existência de 

ligações clandestinas e de adulteração de padrões de aferição do 

fornecimento de energia, de outro deve haver um mínimo ético na conduta 

da demandada, haja vista que o procedimento por ela adotado desnatura a 

prova de que está ocorrendo situação irregular na determinada unidade 

consumidora. De fato, a providência adotada pela reclamada impede de 

concluir se houve registro a menor da energia consumida por defeito no 

medidor, ou, ao invés, se teria havido “engenho e arte” do consumidor. 

Contudo, a vista da situação posta, resta claro que o reclamante, 

consumidor, não pode ser prejudicado pela conduta temerária adotada 

pela concessionária requerida. Eis a plausibilidade do alegado. O receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a 

ter seu nome incluso no rol de inadimplentes em razão de débito que 

contesta judicialmente, eis que originado de conduta unilateral da 

requerida, bem assim, a própria natureza do serviço prestado não permite 

dúvidas de que o fornecimento de energia elétrica se constitui, em serviço 

essencial (Lei nº 7783/89, art. 10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o 

demandante de forma assaz deletéria. Ora, frente a tal quadro provocado 

por ato próprio da reclamada, mostra-se impositivo o deferimento do 

pedido. Posto isso, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, 

CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA para (1º) SUSPENDER a exigibilidade 

dos débitos apontados pela requerida em desfavor da requerente no 

montante de R$347,40 (trezentos e quarenta e sete reais e quarenta 

centavos) e R$468,02 (quatrocentos e sessenta e oito reais e dois 

centavos) ambos com vencimento em 30/06/2019; (2º) que se ABSTENHA 

de inserir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção de credito; 

(3º) que RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica junto à U/C nº 

6/737590-0, no prazo de 05 (cinco) horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer 

constar de sua certidão o horário que encerrada a diligência. Para caso de 

recalcitrância fixo multa no importe de R$1.000,00 (mil reais) com reversão 

à reclamante. Designe-se sessão de conciliação, conforme a pauta do 

juízo. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar 

a presente decisão no mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012614-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO MARTINS SIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012614-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EZIO MARTINS SIRIO REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, 

Cuida-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INESISTENCIA DE DEBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR na qual 

pretende a parte reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim 

de suspender a exigibilidade das faturas referente aos meses de 

fevereiro/2020 e março/2020. Passo análise da liminar. A parte colaciona 

aos autos faturas que apontam significativa diferença entre os meses 

objeto da demanda e outros, fato que embora não sirva para de pronto 

apontar ilicitude, já indica alguma divergência repentina na média de 

consumo da parte reclamante. Tendo em vista o fato de que a reclamante 

traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, 

entendo que está amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, 

fato que permite a concessão da medida. Vale ainda observar a 

caracterização do serviço de fornecimento de energia elétrica como 

serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem 

como pela própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do 

CDC é de se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como 

essenciais. Por tais argumentos é que entendo prudente determinar à 

reclamada que SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia 

elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 6/1087959-1) ou já o 

tendo feito, que promova o seu restabelecimento, hipótese que anoto o 

prazo de 05 (cinco) horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua 

certidão o horário em que encerrada a diligência. DEFIRO ainda a 

suspensão da cobrança da fatura objeto da demanda, bem assim 

determino que a parte reclamada se abstenha de promover a inscrição 

dos dados do reclamante no rol de inadimplentes. Impõe-se registrar que a 

presente decisão não exime a parte reclamante de realizar o adimplemento 

das demais obrigações provenientes do serviço de fornecimento de 

energia elétrica, mas tão só suspende a cobrança dos valores referentes 

ao período objeto da demanda (fevereiro/2020 e março/2020). Fixo, na 

hipótese de descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 

(mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a presente decisão no 

mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013107-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ORTIZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DACLE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013107-16.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANA ORTIZ SILVA REQUERIDO: DACLE COSMETICOS 

LTDA Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por LUCIANA ORTIZ 

SILVA na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção 

ao crédito sob o argumento de que não manteve relação jurídica com a 

reclamada DACLE COSMETICOS LTDA que desse causa ao débito levado 

à inscrição no rol de inadimplentes. Passo análise da liminar. Com efeito, 

para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez que não possui 

relação jurídica com a reclamada. Importa ainda considerar que não há 

muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao 

asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SCPC, no valor de R$130,00 (cento e 

trinta reais), com data de inclusão de 25/março/2015. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008172-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN GARCIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008172-30.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ALLAN GARCIA DA SILVA REU: BANCO CETELEM S.A., B2W 

COMPANHIA DIGITAL Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado pela 

parte reclamante na qual pretende ter realizada a suspensão de 

descontos realizados em seu cartão de crédito de uma compra que foi 

cancelada. Passo análise da liminar. Com efeito, para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Importa considerar que não há muito a ser provado pela 

parte reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato 

negativo, impossível se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de 

prova, senão a demonstração da cobrança indevida, o que resta 

documentado nos autos. Quanto ao perigo de dano esse se apresenta 

pelos prejuízos que experimentará na hipótese de ser mantido o 

parcelamento de uma compra que foi cancelada em seu cartão de crédito 

(do que contesta em Juízo) no curso da demanda, ainda mais que está 

com o limite retido, mesmo sem ter efetuado a compra. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar 

vindicada para o fim de DETERMINAR as reclamadas que SUSPENDAM as 

cobranças referente a compra não realizada, objeto da presente 

demanda, lançada em seu cartão de crédito, bem assim, diante da 

suspensão da cobrança impõe como consequência lógica DETERMINAR 

que se ABSTENHA de promover a inclusão de dados da parte reclamante 

em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto da 

demanda. Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, 

desde já, multa no montante de R$1.000,00 (mil reais) a ser suportada pela 

reclamada em favor da parte reclamante. Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012590-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO APARECIDO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012590-11.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINALDO APARECIDO DUARTE REQUERIDO: LOJAS 

RIACHUELO SA Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte 

reclamante na qual pretende ter realizada a suspensão de cobranças 

realizados por telefone em seu desfavor em razão de serviços não 

contratados e ainda por não possuir qualquer relação jurídica com a 

empresa requerida. Passo análise da liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa considerar que não há 

muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao 

asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração das cobranças 

realizadas por telefone, o que resta documentado nos autos. O perigo de 

dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

ser mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no curso da demanda. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à reclamada que 

SUSPENDA, imediatamente, a cobrança realizada por telefone para a parte 

promovente, em razão do débito objeto da demanda eis que indevida, pois 

não possui qualquer relação jurídica com a empresa reclamada. Anoto o 

prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da determinação. Na hipótese 

de descumprimento da medida ora deferida, a parte reclamante deverá 

informar o juízo para aplicação da multa. Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012667-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO NEVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende a 

antecipação dos efeitos da tutela, trazendo os elementos que entende 

necessários a comprovação de suas alegações. Entretanto, é sabido que 

a tutela antecipada deve corresponder à tutela definitiva que será 

prestada se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir 

os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. Há, 
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ainda, de se produzir “prova inequívoca” que não ofereça possibilidade de 

discussão, que convença por sua “aparência de verdade”. No caso 

vertente, verifico que é prudente e recomendável postergar-se a solução 

do feito para a sentença final de mérito, após imprescindível cognição 

exauriente, atendendo-se ao princípio do devido processo legal e seus 

consectários. Destarte, ao analisar as alegações da parte requerente, 

conjugadas com os documentos encartados junto à inicial, não vislumbro a 

existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela 

antecipada, consistente na prova inequívoca da verossimilhança das 

alegações. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO 

DE TUTELA ANTECIPADA. AUSENTE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

RÉ. Impossibilidade de tal concessão, sob pena de violação ao princípio 

constitucional do contraditório e ampla defesa. Inteligência do art. 5º, LV 

da CF. Assim não o fosse e a controvérsia em lide demanda maior dilação 

probatória, não se impondo de imediato deferir a antecipação da tutela 

como requerida. Fato que, em primeiro momento, não restaram 

suficientemente provados, autorizando a concessão. Falta dos requisitos 

essenciais. Anulação ex officio, face a lesão ao princípio constitucional”. 

(Agravo de Instrumento nº 2002.002.06191, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. 

Des. Reinaldo P. Alberto Filho. j. 28.05.2002). Logo, mostrando-se 

necessária a dilação probatória do feito para melhor embasamento da 

demanda, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, diante da ausência dos 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012496-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANELICE MARTINS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANY GOMES NASCIMENTO OAB - MT25727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA na qual a 

parte reclamante postula in limine que possa realizar todas as provas e 

atividades pendentes necessárias para conclusão do ano letivo (2019) e 

que a reclamada se estruture e realinhe para emitir os boletos de forma 

condizente com as cláusulas estabelecidas nos contratos de negociação 

dos débitos, com novas datas de vencimento e sem juros, ou seja, nos 

contratos de confissão de dívida convencionado com a autora. Passo a 

análise do pedido liminar. Compulsando os autos, verifico que a parte 

reclamante vem experimentando entrave na conclusão do ano letivo de 

2019, bem como quanto ao pagamento de sua negociação dos débitos 

junto a Instituição. Aduz que possui uma bolsa de 75% (setenta e cinco 

por cento), devidamente aprovada pela Universidade e que para tanto as 

despesas escolares (mensalidades) foram negociadas com a empresa 

reclamada. A probabilidade do direito evidenciada nos autos é suficiente 

ao deferimento da medida requerida, porquanto dos documentos 

colacionados aos autos resta claro que houve um contrato de negociação 

para quitação dos débitos e que a empresa reclamada deveria emitir os 

boletos conforme acordado entre as partes. O perigo de dano se 

apresenta na medida em que enquanto o curso tem seu seguimento normal 

está a parte reclamante por experimentar prejuízos com o decurso do 

tempo, sem que esteja autorizada todas as provas e atividades pendentes 

necessárias para conclusão do ano letivo (2019). De outro tanto, não se 

há de fazer quaisquer referências à irreversibilidade da medida, que 

acaso reste modificada ou revogada posteriormente, permitirá à parte 

reclamada se valer dos mecanismos jurídicos hábeis para a satisfação de 

eventual saldo credor. Por tais razões é que entendo presentes os 

requisitos legais para a concessão da medida liminar, e de conseguinte 

DETERMINO à reclamada que autorize a realização de todas as provas e 

atividades pendentes necessárias para conclusão do ano letivo (2019) e 

ainda que a Instituição emita os boletos da forma como negociado entre as 

partes, com novas datas de vencimento e sem juros, no prazo de 05 

(cinco) dias. Fixo multa no montante de R$1.000,00 (mil reais) em caso de 

descumprimento da medida. Já designada audiência de tentativa de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013321-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICILENE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013321-07.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LAUDICILENE DA SILVA OLIVEIRA REU: UNIMED UBERABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Vistos, Cuida-se de 

demanda na qual a parte reclamante postula a concessão da tutela de 

urgência para o fim de ser restabelecido o plano de saúde contratado 

junto à parte reclamada e que restou cancelado unilateralmente. Passo 

análise da liminar. Com efeito, conforme se colhe dos autos a parte 

reclamante fez a prova suficiente a conduzir a um juízo de 

verossimilhança de suas alegações vertidas na inicial. Narra a parte 

reclamante que em 16 de março de 2020, ao tentar submeter-se à 

consulta médica seu filho, que é seu dependente, foi surpreendida pela 

negativa do plano de saúde, bem assim sendo cientificada naquela 

ocasião que tanto o seu plano, quanto o de seu filho, estavam excluídos 

do plano de saúde contratado (unilateralmente). Comprova, todavia, o 

pagamento da fatura referente ao mês de março/2020 e que, 

posteriormente, tomou conhecimento do cancelamento de seu plano de 

saúde sem qualquer notificação ou justificativa. Cumpre reconhecer, de 

proêmio, que incumbe à parte a narrativa dos fatos conforme a verdade, 

sob pena de caracterização do instituto jurídico da litigância de má-fé. 

Neste particular é que anuncia não ter recebido qualquer notificação 

prévia ao cancelamento, bem assim informando a motivação do 

cancelamento do plano. Daí é de se vislumbrar com base na Lei nº 

9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II a imprescindibilidade da 

notificação prévia para somente após ela e diante da omissão estar a 

reclamada autorizada a efetuar o cancelamento unilateral do plano. Tal 

circunstância se apresenta como condição de validade e legitimidade do 

ato de cancelamento, sendo, inclusive reforçado pela jurisprudência, 

valendo transcrever: CIVIL. PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. 

CANCELAMENTO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não ficou demonstrado nos 

autos que houve notificação acerca do cancelamento do contrato, 

incorrendo as operadoras do plano de saúde em ilegalidade, nos termos 

do art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei 9.656/98. 2. A negativa de 

autorização para consulta média causou sofrimento e dissabores que 

ultrapassam a esfera do ordinário, pois a autora, já idosa, ficou 

descoberta da assistência para o tratamento da doença diagnosticada 

como "osteoartrite em ambos joelhos", o que dá ensejo à reparação pelos 

danos morais sofridos. 3. Recurso provido. (Acórdão n.910984, 

20140111189627APC, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 

Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

02/12/2015, Publicado no DJE: 11/12/2015. Pág.: 207) Ora, acerca de tal 

pedido de antecipação da tutela tenho que o Estatuto Processual Civil 

possibilita ao Magistrado que, provocado, antecipe, total ou parcialmente 

os efeitos da tutela pretendida pelo autor, desde que, preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art. 300) para tanto, quais sejam, a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Importa registrar no caso em apreço que não se há de 

sustentar a irreversibilidade da medida, uma vez que a hipótese apresenta 

situação perfeitamente reversível, porquanto trata-se de relação de 

consumo cujos pagamentos se operam mensalmente, sendo de extremada 

prejudicialidade à reclamante o indeferimento da tutela pretendida 

liminarmente, deixando-a descoberta pelo plano de saúde contratado. 

Assim é que não restam dúvidas acerca da existência dos citados e 

necessários requisitos legais, porquanto há a prova da verossimilhança e 

bem assim a demonstração do dano que pode, inclusive, vir a ser 

majorado pelo decurso do tempo. Por tais razões é que DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela para o fim de DETERMINAR à reclamada 

que RESTABELEÇA o plano de saúde contratado pela autora, 

possibilitando-a o uso de todos os benefícios do referido plano, nos casos 
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de urgência e emergência, bem como para consultas e exames 

preventivos, nos exatos termos em que pactuado. Anoto, com fulcro na 

norma do art. 297, parágrafo único do CPC multa que fixo no montante de 

R$1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da medida. Já 

designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a presente decisão no 

mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013226-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FELIPE LEITE CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013226-74.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RAFAEL FELIPE LEITE CONCEICAO REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, Cuida-se de pedido de concessão de tutela de urgência formulado 

pela parte reclamante na qual pretende ter realizada a suspensão de 

cobranças levadas a efeito em seu desfavor, porquanto alega não ter 

contratado o serviço. Passo análise da liminar. Com efeito, para a 

concessão de medida mostra imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e bem assim o perigo de 

dano ou ainda o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço 

os requisitos se apresentam. Os elementos de evidência da probabilidade 

do direito se satisfazem diante da parte alegar que mesmo não 

contratando o serviço, a parte reclamada continuou efetuando cobranças 

indevidas, inclusive não cancelando a contratação mesmo com solicitação, 

conforme se comprova mediante protocolo apresentado aos autos. 

Quanto ao perigo de dano esse se apresenta pelos prejuízos que 

experimentará na hipótese de ter que pagar por um serviço que não foi 

contratado. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de 

uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar 

algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à 

reclamada que SUSPENDA a cobrança, objeto da demanda, denominada 

de Outros Serviços Telecom, referente ao terminal telefônico nº (65) 

99209-7829. Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, 

desde já, multa no montante de R$1.000,00 (mil reais) a ser suportada pela 

reclamada em favor da reclamante. Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013544-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA NAZARETH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013544-57.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ALEXANDRE DA SILVA NAZARETH REU: NU PAGAMENTOS S.A. 

Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por ALEXANDRE DA SILVA 

NAZARETH na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve relação jurídica 

com a reclamada NU PAGAMENTOS S.A. que desse causa ao débito 

levado à inscrição no rol de inadimplentes. Passo análise da liminar. Com 

efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos 

autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez que não 

possui relação jurídica com a reclamada. Importa ainda considerar que não 

há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, 

ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SCPC, no valor de R$175,61(cento e 

setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), com data de inclusão de 

17/novembro/2019. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão 

da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013539-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO JOSE DE ARAUJO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013539-35.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: AGOSTINHO JOSE DE ARAUJO NETO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado 

por AGOSTINHO JOSE DE ARAUJO NETO na qual pretende ter seu nome 

excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que 

não manteve relação jurídica com a reclamada TELEFÔNICA BRASIL S.A 

que desse causa ao débito levado à inscrição no rol de inadimplentes. 

Passo análise da liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é 

inexistente, uma vez que não possui relação jurídica com a reclamada. 

Importa ainda considerar que não há muito a ser provado pela reclamante 

no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível 

se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, 

no que diz com o débito apontado pela reclamada junto ao SCPC, no valor 

de R$172,92 (cento e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), 

com data de inclusão de 10/maio/2019. Intime-se a reclamada para que 

promova a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte 

reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 
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R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013555-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE TEREZINHA TRANCOSO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de RECLAMAÇÃO na qual pretende a parte reclamante a 

antecipação dos efeitos da tutela para o fim de suspender a exigibilidade 

das faturas referentes aos meses anteriores à locação do imóvel, bem 

como seja a reclamada compelida a efetuar a troca da titularidade da 

unidade consumidora para o nome da parte reclamante, possuidor direto 

do bem, bem assim promova a religação da energia elétrica do imóvel. 

Passo a análise da medida liminar. Para a concessão da tutela de urgência 

se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Com relação ao caso em tela, vislumbro que pode haver o perigo da 

demora, e causar prejuízos à parte reclamante, não só socioeconômico 

como também moral. Tendo em vista o fato de que a reclamante traz a 

juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo 

que está amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato 

que permite a concessão da medida. Vale ainda observar a 

caracterização do serviço de fornecimento de energia elétrica como 

serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem 

como pela própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do 

CDC é de se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como 

essenciais. Por tais argumentos é que entendo prudente determinar à 

reclamada que RESTABELEÇA o serviço de fornecimento de energia 

elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 6873779-3), bem como 

promova a troca da titularidade da mesma para o nome da parte 

reclamante (possuidor do imóvel), ou seja, Sra. ELIZETE TEREZINHA 

TRANCOSO PACHECO, no prazo de 05 (cinco) horas. Deverá o Sr. 

Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a 

diligência. DEFIRO ainda a suspensão das cobranças das faturas 

referentes aos meses anteriores à locação do imóvel. Fixo, para a 

hipótese de descumprimento da medida, multa no importe de R$1.000,00 

(mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a presente decisão no 

mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011191-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDERSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011191-44.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVANDERSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO 

LTDA I- Cuida-se de “TERMO DE RECLAMAÇÃO” FORMULADA POR 

Evanderson Aparecido Alves dos Santos em desfavor de Universidade 

Cidade de São Paulo – UNICID, postulando em sede de tutela de urgência a 

determinação de reabertura do prazo para a realização da atividade na 

disciplina Economia Ambiental (Regimental – A1), bem como da prova da 

matéria Geografia e Cartografia (Avaliação – A2), sem a necessidade de 

pagamento dos valores cobrados para cursar as referidas matérias, 

sustentando ter havido falha na prestação de serviço por parte da 

reclamada. O pleito vai indeferido. Com efeito, para a concessão da tutela 

de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso presente é 

de se considerar que nada obstante a documentação encartada aos 

autos, não caracterizam a evidência do direito afirmado pela parte 

reclamante. Nesse contexto importa registrar que a prova capaz de 

conduzir à evidência do direito afirmado deve ser aquela sobre a qual não 

se manifeste qualquer adminículo de dúvida no órgão julgador, que seja 

capaz de afastar por completo qualquer possibilidade diversa. Ocorre que 

na hipótese em comento as provas até então produzidas, diga-se, tão só 

na fase postulatória, não satisfazem o requisito previsto em lei para 

possibilitar a concessão da tutela de urgência pretendida. Ainda que se 

possa antever algum perigo de dano, dado ao fato de que conforme 

afirmado pela parte encontra-se no último semestre do curso que 

frequenta, tal por si só não pode ser considerado como determinante para 

a concessão da medida pleiteada em sede de tutela de urgência, eis que 

os requisitos legais devem coexistir nos autos. Posto isso, INDEFIRO a 

liminar vindicada em razão da ausência de elemento indispensável à 

concessão da medida liminar. Registre-se que o presente indeferimento 

não guarda nenhuma relação com o mérito da demanda, porquanto por 

ocasião da prolatação da sentença todos os elementos de prova serão 

analisados, sendo a presente decisão apenas relacionada ao pedido 

aviado em tutela de urgência. II- Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010348-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1010348-79.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: VANDERLEI 

JOSE DA SILVA RECLAMADO(A): COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E 

LUZ I- Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante na qual 

pretende ter excluído seus dados do cadastro de inadimplentes. O pleito 

vai indeferido. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme 

se evola dos autos não se colhe a presença do requisito consistente no 

periculum in mora, porquanto a anotação registra data de inclusão 

longínqua, fato que permite verificar que a parte já convivia com a 

mencionada restrição, nada se verificando dos autos que permita inferir a 

alegada urgência para a concessão da medida. De igual modo a tutela 

formulada consistente na obrigação de fazer que pretende o 

cancelamento dos débitos também deve ser indeferida. Tal pleito somente 

pode ser apreciado com a completa análise das provas a serem ainda 

produzidas, circunstância que afasta a possibilidade de sua concessão 

em sede de tutela de urgência, porquanto caracteriza medida constitutiva 

negativa, inviável de ser acolhida de modo liminar. Posto isso, INDEFIRO a 

liminar vindicada em razão da ausência dos elementos indispensáveis à 

concessão da medida liminar. II- Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010444-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAIR JOAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1010444-94.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: JONAIR JOAO DE 

ARRUDA RECLAMADO(A): ITAU UNIBANCO S/A I- Cuida-se de pedido 

liminar formulado pela parte reclamante na qual pretende ter excluído seus 

dados do cadastro de inadimplentes. O pleito vai indeferido. Com efeito, 

para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença 
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de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos 

não se colhe a presença do requisito consistente no periculum in mora, 

porquanto a anotação registra data de inclusão longínqua, fato que permite 

verificar que a parte já convivia com a mencionada restrição, nada se 

verificando dos autos que permita inferir a alegada urgência para a 

concessão da medida. De igual modo deve ser indeferido o pleito que visa 

a desconstituição do débito. Tal pleito, diante da negativa da parte 

reclamante, somente pode ser verificada após a produção das provas dos 

autos, hipótese em que terá a parte reclamada se manifestado e 

concorrido com a produção de provas que, podem vir a (in)validar a 

negativa da parte reclamante. Ademais, importa registrar que a pretensão 

veiculada em sede de tutela de urgência se caracteriza como medida 

constitutiva negativa, inviável de ser concedida em sede de tutela de 

urgência. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência 

dos elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. II- Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

18 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011621-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZIAD ADNAN FARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO 62689401134 (REQUERIDO)

JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

KLEYTON FERREIRA AGOSTINHO 03687217108 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011621-93.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ZIAD ADNAN FARES REQUERIDO: JOSE MARCONDES DOS 

SANTOS NETO 62689401134, JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO, 

KLEYTON FERREIRA AGOSTINHO 03687217108 I- Cuida-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” formulada por Ziad Adnan Fares em 

desfavor de José Marcondes dos Santos Neto (pessoa física); Portal 

Muvuca Popular (José Marcondes dos Santos Neto) e A Folha News 

(Kleyton Ferreira Agostinho). Pretende a parte promovente, em sede de 

tutela de urgência, que seja retirada do sítio eletrônico da reclamada 

“Portal Muvuca Popular” matéria identificada pelo título “Publicitário faz 

‘terrorismo’ após perder licitação”, bem assim de assemelhada matéria 

replicada no sítio eletrônico da reclamada “A Folha News” sob o título 

“Dono da ‘ZF Comunicação’ Difama prefeitura e atual Gestão após perder 

licitação em Cuiabá”. Defiro a concessão da tutela de urgência. Com efeito, 

para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, requisitos que concorrem na hipótese em comento. Conforme 

se evola dos autos, a parte reclamante fez a prova suficiente a conduzir a 

um juízo de verossimilhança de suas alegações vertidas na inicial. Não se 

questiona na presente demanda o direito de informar, implícito ao exercício 

da imprensa em nosso ordenamento jurídico, porquanto ostenta de modo 

inegável função social na medida em que propicia informações à 

população. Entretanto, deve-se avaliar o pedido formulado em sede de 

tutela de urgência a fim de verificar se há excesso por parte dos 

demandados que ao tencionarem trazer informação, ultrapassam o limite 

do legalmente permitido, gerando assim, achaque à pessoa do reclamante. 

Nesse ponto é de se verificar que restou configurado no caso em exame 

que as reclamadas na medida em que pretendiam informar, avançaram 

para o campo do que não lhes era permitido, porquanto trouxeram 

informes que não se lastreiam em fontes, ainda que anônimas, seguras. 

Tanto é que ambas as matérias relatam que, “A interlocutores ouvidos pela 

coluna”, situação que remete ao verbete, “por ouvir dizer”, trazendo assim 

insegurança nas matérias jornalísticas que veiculam. É de se anotar no 

caso em exame que os elementos indicativos da probabilidade do direito 

alegado pela parte reclamante residem de início, na sua negativa, 

porquanto nega a ocorrência dos fatos narrados nas matérias 

jornalísticas. Ademais, somando-se àquele primeiro elemento, verifica-se 

de modo claro que a matéria vai além do direito/dever de informar, na 

medida em que valora o suposto (negado pelo reclamante) comportamento 

atribuído ao promovente. Não remanesce dúvidas de que é direito/dever 

da imprensa relatar fatos e circunstâncias que ocorrem em meio à 

sociedade, entretanto, a ela não compete atribuir valor, quer positivo, quer 

negativo, sendo à imprensa, de modo geral, compatível o relato abstrato e 

impessoal. Ainda que não se trate a pessoa do reclamante de pessoa 

pública, certo é que a atividade profissional que exerce está intimamente 

ligada à sua imagem pessoal, porquanto ao atuar no ramo da publicidade, 

certo é que a sua marca está atrelada à sua pessoa, sendo 

absolutamente lícito presumir que a manutenção de tais matérias poderá 

vir em seu prejuízo profissional. Admitir a manutenção das matérias que 

influem de maneira a formar juízo de valor sobre conteúdo cuja prova 

ainda não se estabeleceu, acaba por exacerbar o direito inerente à 

informação, adentrando em espaço sob o qual a imparcialidade deve, 

indistintamente, se acomodar. Resta evidente que ao exercer o seu direito 

de informar, as reclamadas tenderam a formar opinião negativa da pessoa 

do reclamante. Por tal motivo é que vislumbro também a presença do 

segundo requisito consistente no perigo de dano irreparável, pois, com a 

apresentação da notícia, jamais se subtrairá da percepção dos que 

tiveram acesso a tal notícia, os elementos ali consignados. Entendo, pois, 

que na hipótese presente, resta deveras menor agressiva a exclusão das 

notícias veiculadas nos sítios eletrônicos das reclamadas (direito de 

informar) do que permitir a manutenção das informações/notícias e ainda 

de modo temerário, trazer consequências que já serão, de pronto 

suficientes para macular a imagem do reclamante. Assim, não restam 

dúvidas acerca da existência dos citados e necessários requisitos legais, 

porquanto há a prova da verossimilhança e bem assim a demonstração do 

dano que pode se constituir como irreparável ao reclamante. Posto isso, 

DEFIRO a concessão da tutela de urgência para o fim de DETERMINAR às 

reclamadas PORTAL MUVUCA POPULAR (JOSÉ MARCONDES DOS 

SANTOS NETO) E A FOLHA NEWS (KLEYTON FERREIRA AGOSTINHO) 

q u e  e x c l u a m  a  n o t í c i a  v e i c u l a d a  v i a  u r l 

(https://www.muvucapopular.com.br/muvucadas/publicitario-faz-terrorism

oapos-perder-licitacao/34793) “Publicitário faz ‘terrorismo’ após perder 

licitação” e url (https://afolhanews.com.br/?p=2865) “Dono da ‘ZF 

Comunicação’ Difama prefeitura e atual Gestão após perder licitação em 

Cuiabá”, respectivamente. Anoto para o cumprimento da medida o prazo 

de 05 (cinco) dias. Fixo, para a hipótese de descumprimento da medida, 

com fulcro na norma do art. 297, parágrafo único do CPC, multa no importe 

de R$5.000,00 (cinco mil reais). Sendo a obrigação imposta de modo 

independente em relação a cada reclamada, na hipótese de restar devida 

a multa, ela não será solidária, tendo aplicação exclusiva a quem deixar de 

cumprir a obrigação aqui imposta. Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Já 

designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013751-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GUABERTO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013751-56.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO GUABERTO GUIMARAES REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A I- Cuida-se de pedido liminar formulado por FRANCISCO 

GUABERTO GUIMARÃES na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o 

débito apontado pelo reclamado BANCO ITAUCARD S/A e registrado no rol 

de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Para a concessão da tutela 

de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Importa ainda considerar que não há muito a ser provado 

pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato 
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negativo, impossível se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de 

prova, senão a demonstração da inscrição, o que resta documentado nos 

autos. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará 

na hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale 

acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do provimento, 

porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem 

que isso implique em impossibilidade de retornar ao status atual, até 

porque poderá a parte na hipótese de existirem créditos, buscar a sua 

satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para 

o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela 

reclamada junto ao SERASA, no valor de R$1.747,28 (um mil setecentos e 

quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), com data de vencimento no 

dia 25/janeiro/2020 e data de inscrição no dia 28/fevereiro/2020. Intime-se 

a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006936-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT16068-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VICTOR PARENTE SENA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Após, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005812-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MACHADO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005812-25.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO MACHADO BORGES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Determinada a intimação da parte para no prazo de 15 (quinze) 

dias emendar a inicial, colacionando documento indispensável à 

propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando 

de promover a emenda determinada. Por tais argumentos é que INDEFIRO 

a petição inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, parágrafo 

único do CPC e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução 

do mérito com fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. 

Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013029-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013029-22.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MILENA DE SOUZA ARAUJO REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Cuida-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

DANOS MATERIAIS" que MILENA DE SOUZA ARAÚJO promove em 

desfavor da CLARO S/A . Questão que prefere às demais diz com a 

legitimidade ativa. Colhe-se dos autos que a titularidade do contrato objeto 

da demanda está registrada em nome de RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA, 

diante disso, entendo que a reclamante não pode figurar no polo ativo da 

presente reclamação. No mesmo sentido: (ECCMT-001388) AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO CELEBRADO POR 

PARTE DIVERSA DAQUELA PRESENTE NOS AUTOS. ILEGITIMIDADE 

ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ninguém pode pleitear, em nome 

próprio, direito alheio, salvo as hipóteses legais, conforme disciplina o art. 

6º do CPC. 2. Estando o contrato de prestação de serviços celebrado com 

parte diversa daquela que propôs a ação, patente é o reconhecimento da 

ilegitimidade ativa. 3. Recurso improvido. (Recurso Cível Inominado nº 

3758/2009, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/MT, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho. j. 16.06.2010, unânime, DJe 

09.09.2010).? Assim é que não se pode admitir seja a demanda proposta 

pela pessoa de Milena de Souza Araújo, porquanto caracterizada a sua 

ilegitimidade, nos termos do art. 18 do CPC. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito e o faço com fulcro na norma do art. 485, 

inciso VI do CPC, eis que a parte reclamante é diversa daquela constante 

da relação contratual objeto da demanda. Intime-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008560-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIDIL MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento deverá ser 

informado nos autos pela parte interessada. Após, arquive-se com as 

cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004023-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE OAB - MT0015578A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O 

decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do 

termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) III - DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Caso houver, REVOGO a liminar 

anteriormente concedida. Sem custas. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006760-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SIQUEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento deverá ser 

informado nos autos pela parte interessada. Após, arquive-se com as 

cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018059-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA BEATRIZ SOLANO (INVENTARIANTE)

PAULO RODRIGUES (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA GONCALINA LEQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento deverá ser 

informado nos autos pela parte interessada. Após, arquive-se com as 

cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011437-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE PINHEIRO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011437-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WAGNER JOSE PINHEIRO ROCHA REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a 

concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor por meio do Alvará Eletrônico n° 

596457-1 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013228-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA OAB - MT23107/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013228-78.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA EXECUTADO: 

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA I- Impõe verificar matéria 

agitada pela parte reclamante no petitório de Id. nº 30107679, aduzindo a 

existência de erro material na sentença entendendo ser devido o valor 

registrado por extenso e não aquele indicado numericamente. Nenhuma 

das partes opôs embargos de declaração com o fim de sanar a situação 

anunciada. Verifico, todavia, que a circunstância verificada nos autos é 

suficiente para caracterizar a ocorrência de erro material de digitação na 

sentença, que fez constar o valor da condenação em um determinado 

valor numérico e outro valor por extenso, passível de correção até mesmo 

de ofício, a teor do que dispõe o art. 494, I, do CPC. Explica 

Marinoni/Mitidiero: “As inexatidões materiais e os erros de cálculo 

passíveis de correção são aqueles manifestos, sobre os quais não pode 

haver dúvida a respeito do desacerto sentencial. Inexatidão material 

constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. 

A inexatidão material constitui divergência entre a idéia do julgador e sua 

representação. (...) A correção de inexatidões materiais e de erros de 

cálculo pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive depois de transitada em 

julgado a decisão da causa. (...).” (CPC Comentado artigo por artigo, 3ª 

edição revista, atualizada e ampliada- São Paulo, RT, pág. 443) – 

destaquei. Desta feita, retifico o erro material constante na sentença de Id. 

nº 28201591, no que toca ao montante da condenação. Onde lia-se 

“CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante indenização por danos 

morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais), 

atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação.” no dispositivo, lê-se “CONDENAR a Reclamada a pagar 
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à Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV 

desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação.”. Acrescente-se ainda o fato de que ao 

formular o raciocínio o valor indicado por primeiro, no caso presente, 

R$2.000,00 (dois mil reais) é aquele que exprime a intenção do julgador, de 

modo que o erro material não pode se sobrepor a alterar o quantum já 

fixado mentalmente e que por equívoco restou lançado de modo alterado. 

II- Houve o pagamento da obrigação, embora sem a concordância da parte 

reclamante, verifico que houve a satisfação da condenação que, 

conforme acima retificado incorreu em erro material. Posto isso, com fulcro 

no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor por meio do Alvará Eletrônico n° 596485-7 / 2020. 

Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010854-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DOS ANJOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010854-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILENE DOS ANJOS SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância 

da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor por meio do Alvará Eletrônico n° 596513-6 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003337-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003337-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIANE GIL DA SILVA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da 

parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor por meio do Alvará Eletrônico n° 596518-7 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012538-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AYZLLAN THIERRY BRITO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012538-49.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AYZLLAN THIERRY BRITO DE ALMEIDA EXECUTADO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, KROTON EDUCACIONAL 

S/A Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da 

parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor por meio do Alvará Eletrônico n° 596534-9 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020448-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA IASMIM RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANENILVA GONCALVES BATISTA OAB - MT18056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020448-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANESSA IASMIM RODRIGUES MACHADO REQUERIDO: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a 

concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor por meio do Alvará Eletrônico n° 

596599-3 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010481-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDELTON RODRIGUES MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010481-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IDELTON RODRIGUES MARINHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância 

da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor por meio do Alvará Eletrônico n° 596609-4 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005834-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ORESTES DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005834-20.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: GILSON ORESTES DE AMORIM EXECUTADO: VIVO S.A. 

Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da parte 

reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, 

II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de levantamento 

do valor por meio do Alvará Eletrônico n° 597150-0 / 2020. Intimem-se. 

Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002534-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MALIBU RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BORDIN TRELLES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A Vistos, Conforme se colhe de manifestação de id. 

30053542, houve a quitação do débito. Posto isso, com fulcro no art. 924, 

II, do CPC, declaro extinto o processo. Intimem-se. Após, arquivem-se os 

autos. Cuiabá, 11 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009097-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CONTURBIA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1009097-26.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: VERA LUCIA 

CONTURBIA NEVES RECLAMADO(A): CLARO S.A. I- Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- Determinada a intimação 

da parte para no prazo de 05 (cinco) dias emendar a inicial, colacionando 

documento indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o 

prazo consignado deixando de promover a emenda determinada. III- Por 

tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007075-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMERINDO PEREIRA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1007075-92.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: CARMERINDO 

PEREIRA DE MAGALHAES RECLAMADO(A): CARUANA S/A - SOCIEDADE 

DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO I- Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- Determinada a intimação da parte 

para no prazo de 05 (cinco) dias emendar a inicial, colacionando 

documento indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o 

prazo consignado deixando de promover a emenda determinada. III- Por 

tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006368-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIMARY MORAIS CARVALHO OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1006368-27.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: KEZIMARY 

MORAIS CARVALHO OLIVEIRA ALVES RECLAMADO(A): CONDOMINIO 

RESIDENCIAL VARZEA GRANDE I- Dispensado o relatório na forma do art. 

38 da Lei nº 9.099/95. II- Determinada a intimação da parte para no prazo 

de 05 (cinco) dias emendar a inicial, colacionando documento 

indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo 

consignado deixando de promover a emenda determinada. III- Por tais 

argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005428-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCA VENTURA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1005428-62.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: JOAO FRANCA 

VENTURA DA ROCHA RECLAMADO(A): BANCO BRADESCO I- 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- 

Determinada a intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias 

emendar a inicial, colacionando documento indispensável à propositura da 

ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando de promover a 

emenda determinada. III- Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição 

inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, parágrafo único do CPC 

e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com 

fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias 

de impugnação, arquive-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005383-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1005383-58.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: BRUNA BEATRIZ 

FERNANDES DA SILVA RECLAMADO(A): BANCO DO BRASIL S/A I- 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- 

Determinada a intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) dias 

emendar a inicial, colacionando documento indispensável à propositura da 

ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando de promover a 
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emenda determinada. III- Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição 

inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, parágrafo único do CPC 

e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com 

fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias 

de impugnação, arquive-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ANA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001222-05.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: MARLI ANA DA 

CRUZ RECLAMADO(A): VIVO S.A. I- Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- Determinada a intimação da parte para no 

prazo de 05 (cinco) dias emendar a inicial, colacionando documento 

indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo 

consignado deixando de promover a emenda determinada. III- Por tais 

argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013597-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013597-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE DOS 

SANTOS CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013602-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

PROCESSO n. 1013602-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VILSON DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEMILA BARBOSA TEIXEIRA 

DIAS POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013606-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DANIELA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013606-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYARA 

DANIELA DE ARRUDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RERISON 

RODRIGO BABORA POLO PASSIVO: MARISA LOJAS S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013653-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENICE FRANCISCA CONCEICAO MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013653-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSENICE 

FRANCISCA CONCEICAO MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAELA SOARES DE SOUSA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010572-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELY CARLA CRISTINA DE MORAIS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia do 

instrumento procuratório devidamente datado, sob pena de extinção e 

consequente arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, 

com ou sem satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012473-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMI DAMARIS ARAUJO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Determino a citação da parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor do débito com 

os acréscimos legais ou nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 

do CPC. Após a lavratura de termo ou auto de penhora, designe data para 

audiência de conciliação, ocasião em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 

1º, da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013664-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013664-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA FLAVIA 

SANTANA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013670-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013670-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TEREZINHA DA 

SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003256-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

J M LOURENCO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESERVA BONIFACIA BY HELBOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Defiro o requerido no id. 25739138. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013679-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013679-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO FERREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003018-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN SOLUCOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA NAVARRO OAB - SP246261 (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REGIANE ALVES DA CUNHA, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação Juizado Sala: 5ª JEC Data: 01/10/2019 

Hora: 09:10 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 20 de agosto de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013680-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUQUELCIO BISPO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REU)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1013680-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUQUELCIO 

BISPO DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES POLO PASSIVO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016521-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA MODESTO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE PROCESSO n. 1016521-56.2019.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 666,46 ESPÉCIE: [Juros]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: STUDIO S FORMATURAS 

EIRELI Endereço: RUA MIRANDA REIS, 328f, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-640 POLO PASSIVO: Nome: MARIA HELENA MODESTO DE SOUZA 

Endereço: RUA L, 08, QD 65, CENTRO AMÉRICA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78053-796 Senhor(a): STUDIO S FORMATURAS EIRELI A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 07/05/2020 Hora: 16:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016521-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA MODESTO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE PROCESSO n. 1016521-56.2019.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 666,46 ESPÉCIE: [Juros]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: STUDIO S FORMATURAS 

EIRELI Endereço: RUA MIRANDA REIS, 328f, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-640 POLO PASSIVO: Nome: MARIA HELENA MODESTO DE SOUZA 

Endereço: RUA L, 08, QD 65, CENTRO AMÉRICA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78053-796 Senhor(a): STUDIO S FORMATURAS EIRELI A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 07/05/2020 Hora: 16:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013703-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MARIANO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)
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PROCESSO n. 1013703-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDECIR 

MARIANO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009964-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA MOURA AGOSTINETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO KLASENER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE PROCESSO n. 1009964-53.2019.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 37.580,00 ESPÉCIE: [Direitos e Títulos de Crédito, Cheque]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SAMARA MOURA AGOSTINETO Endereço: RUA DINIZ PINTO DE 

MATOS, 830, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-614 POLO PASSIVO: 

Nome: EDUARDO KLASENER Endereço: RUA CAÇADOR, 436, 

eduardoklrassessoria.com, JARDIM TROPICAL, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 Senhor(a): SAMARA MOURA AGOSTINETO A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 07/05/2020 Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013711-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBBER GIONARDO DA SILVA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A BARROS - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1013711-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLAUBBER 

GIONARDO DA SILVA AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO 

DE OLIVEIRA DA CRUZ POLO PASSIVO: M A BARROS - EPP FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013714-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013714-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUAN DA SILVA 

CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA CAVALCANTE ROCHA, 

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013715-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GARCIA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO BORGES (REU)

 

PROCESSO n. 1013715-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA 

GARCIA DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO DE 

ANDRADE ZAGONEL POLO PASSIVO: BRUNO BORGES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013716-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013716-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NADIA REIS DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAIZE DE PAULA SANTOS 

ROSA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013721-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013721-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUAN DA SILVA 

CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA CAVALCANTE ROCHA, 

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015488-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE PROCESSO n. 1015488-31.2019.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 9.998,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS 

Endereço: Rua H, Residencial Altos do Parque I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Endereço: desconhecido Senhor(a): ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 08:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013730-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIENE APARECIDA EVANGELISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013730-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAIENE 

APARECIDA EVANGELISTA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KARINA CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO 

PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013736-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013736-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERIVELTON DA 

SILVA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE 

DA PURIFICACAO SOUZA, MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA 

POLO PASSIVO: BANCO ORIGINAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013583-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA E CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia atualizada 

do instrumento procuratório, bem como cópia de documento pessoal do 

representante, sob pena de extinção e consequente arquivamento do 

feito. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem satisfação, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004735-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIS DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Defiro o pedido de id. 29166453. 

Designe-se nova audiência. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012180-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ABAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE PROCESSO n. 1012180-84.2019.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Planos de 

Saúde, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANDREIA ABAD Endereço: RUA JABORANDI, 405, JARDIM 

GRAMADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-350 POLO PASSIVO: Nome: 

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Endereço: Edifício 

Antônia Alves Pereira de Sousa, SCS QUADRA 3 BLOCO A LOTE 

107/111, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70303-907 Nome: AGEMED 

SAUDE S/A Endereço: AVENIDA ACLIMAÇÃO, 506, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-040 Senhor(a): REQUERIDO: ALLCARE 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AGEMED SAUDE S/A A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:10 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012180-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ABAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE PROCESSO n. 1012180-84.2019.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Planos de 

Saúde, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANDREIA ABAD Endereço: RUA JABORANDI, 405, JARDIM 

GRAMADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-350 POLO PASSIVO: Nome: 

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Endereço: Edifício 

Antônia Alves Pereira de Sousa, SCS QUADRA 3 BLOCO A LOTE 

107/111, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70303-907 Nome: AGEMED 
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SAUDE S/A Endereço: AVENIDA ACLIMAÇÃO, 506, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-040 Senhor(a): REQUERIDO: ALLCARE 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AGEMED SAUDE S/A A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:10 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012180-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ABAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE PROCESSO n. 1012180-84.2019.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Planos de 

Saúde, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANDREIA ABAD Endereço: RUA JABORANDI, 405, JARDIM 

GRAMADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-350 POLO PASSIVO: Nome: 

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Endereço: Edifício 

Antônia Alves Pereira de Sousa, SCS QUADRA 3 BLOCO A LOTE 

107/111, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70303-907 Nome: AGEMED 

SAUDE S/A Endereço: AVENIDA ACLIMAÇÃO, 506, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-040 Senhor(a): ANDREIA ABAD A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:10 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013597-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Inexiste pedido de antecipação de 

tutela. Outrossim, aguarde-se a realização da audiência de conciliação já 

designada (art. 16 da Lei nº 9.099/95). Cite-se a parte Reclamada (art. 18 

§1º) para comparecer à audiência de conciliação (art. 16 da Lei nº 
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9.099/95), e nela, querendo, oferecer defesa escrita ou oral (art. 30). 

Conste do mandado que no caso de não comparecimento da parte 

Reclamada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos 

articulados pela parte Autora, com julgamento imediato da causa. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013314-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DE MELGACO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FILIPE DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia atualizada 

do instrumento procuratório, cópia legível do documento pessoal do 

síndico, bem como cópia da ata de eleição de síndico, sob pena de 

extinção e consequente arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima 

assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013760-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA SUENE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013760-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ESTELA SUENE 

DA SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA 

LAPA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013761-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA GREICE SEGOVIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013761-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAMARA GREICE 

SEGOVIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013763-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013763-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO CESAR 

DOS SANTOS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIAN 

CALDAS RODRIGUES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013772-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREIS DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

 

PROCESSO n. 1013772-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAREIS DOS 

REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS DE QUEIROZ 

RAMALHO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013217-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE LUKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYS FERREIRA RANDO OAB - MT25127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE PROCESSO n. 1013217-15.2020.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 10.257,99 ESPÉCIE: [Telefonia, Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: JOSIANE 

LUKE Endereço: RUA ARAGUAINHA, 6, JARDIM ITAPUA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78055-324 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: RUA DO 

LAVRADIO, 71, 2 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 

Senhor(a): JOSIANE LUKE A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 10:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 
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§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013778-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANILDES DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARMOSA STORE (REU)

 

PROCESSO n. 1013778-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEOVANILDES 

DIAS DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCILENE MARIA 

SILVA TOLEDO PIZZA POLO PASSIVO: CHARMOSA STORE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013781-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEWTON GUILHERME MENDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013781-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HEWTON 

GUILHERME MENDES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS HENRIQUE BARBOSA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006321-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT13002-O (ADVOGADO(A))

LETICYA BIANCA ALVES RAMOS OAB - 037.036.701-42 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Informa a parte reclamante que a 

reclamada descumpriu a liminar deferida no evento ID. 29192283, apesar 

de devidamente intimada, consoante se infere dos autos. Ressai da 

decisão de liminar, a determinação para a parte reclamada restabelecer a 

linha telefônica da parte autora de n° (65) 99244-4295, no prazo de cinco 

dias, sob pena de aplicação da multa fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

No entanto, o pedido de execução da multa será analisado em momento 

oportuno. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009837-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (REU)

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. No mais, 

intimem-se as partes para comparecer na audiência de conciliação já 

designada. Pelo mesmo mandado, citem-se os Requeridos para querendo 

contestarem, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se 

presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo Requerente, 

caso não seja a ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos 

Santos Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009818-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LOURENCO DA LUZ NUNES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING OAB - MT24792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 
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OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA ajuizada por IZABELLA LOPES BEIRÃO em desfavor de ICEC 

(ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO). O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

reclamada para realizar a matricula da reclamante nas matérias de Estágio 

I e II, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo as Reclamadas apresentare 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

direito do mesma. Aguardem-se a realização da audiência de conciliação, 

já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-a da audiência, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008278-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT MARCOS BARROS DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013283-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE DA SILVA BISPO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que amparam a 

concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte reclamante e 

determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, 

a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados cadastrais 

(SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017458-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERANDI DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA OAB - MT15412-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho o pedido de Id 28463736. Designe-se nova 

audiência. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008804-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEULI OLIVEIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que amparam a 

concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte reclamante e 
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determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, 

a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados cadastrais 

(SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis Em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002430-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANCHES DA SILVA MOVEIS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA DINIZ DE SOUSA RONDON 69184810106 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de id 25557432. Expeça-se mandado de 

citação. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013342-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANE CRISTINE CHAVEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por STHEFANE CRISTINE CHAVEIRO em desfavor de 

CLARO S.A – NET (NET SERVIÇOS DE TELEFÔNIA). O instituto da tutela 

antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, mas também 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da 

tutela antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a 

intimação da Reclamada para SUSPENDER a cobrança no valor de R$ 

152,52 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), bem 

como abster-se de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa em caso 

de descumprimento da decisão. Outrossim, o pedido de cancelamento do 

contrato será analisado em momento oportuno. Por outro lado, constato 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010632-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SEBBA E PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREIDE MARIA DA SILVA OAB - MT15915-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Informa a parte reclamante que a 

reclamada descumpriu a obrigação de fazer determinada na sentença de 

ID 27227211, apesar de devidamente intimada, consoante se infere dos 

autos. Desta feita, com o fito de assegurar a efetividade da decisão 

judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, aplico a multa 

cominatória, em razão do descumprimento de ordem judicial, no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). Intime-se a parte reclamada para que realize a 

matrícula da Reclamante para o semestre 2020/1, sem qualquer óbice, sob 

pena de aplicação de multa, condicionado ao pagamento dos valores em 

aberto referente à segunda chamada, sob pena de majoração da multa em 

caso de descumprimento da decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto 

Santos dos Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013536-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADNER BOLIVARD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM LIMINAR ajuizada por ADNER BOLIVARD em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O instituto 

da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre 

do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), 

sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo 

garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, 

mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o 

deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com 

amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

determinando a intimação da Reclamada para SUSPENDER a cobrança dos 

débitos discutidos nos autos, bem como abster-se de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na residência do autor, concernente as 

faturas contestadas nos autos, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena 

de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. Por outro 

lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 
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injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se EM 

REGIME DE LIMINAR. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013606-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DANIELA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008810-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SANTOS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

INDEVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER DANOS MORAIS E MATERIAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por LUCIENE SANTOS 

GONÇALVES em desfavor de CLARO S/A. O instituto da tutela antecipada 

possui fundamento constitucional, porquanto decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, mas também 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da 

tutela antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para SUSPENDER a cobrança da multa de fidelidade cobrada 

nas faturas de 15 de janeiro e 15 de fevereiro de 2020, no valor de R$ 

634,75 (seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), 

bem como restabeleça a linha telefônica da autora n° (65) 9 9225-5725, no 

prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013217-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE LUKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYS FERREIRA RANDO OAB - MT25127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPATÓRIA ajuizada por JOSIANE LUKE em desfavor de OI MÓVEL 

S/A. O instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, 

porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. 

XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no 

aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e 

efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, 

com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

determinando a intimação da Reclamada para SUSPENDER a cobrança das 

faturas discutidas nos autos, bem como retire o nome do autor dos órgãos 

de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de 

multa em caso de descumprimento da decisão. Por outro lado, constato 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAMARGO EUBANK - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 
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cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013287-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA SENA DE ALMEIDA TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013309-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por JACKSON ALVES em desfavor de AVON 

COSMÉTICOS LTDA. O instituto da tutela antecipada possui fundamento 

constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva 

(art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental 

consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o 

direito formal de propor a ação, mas também assegura o direito a uma 

tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus 

parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para SUSPENDER a cobrança do débito discutido nos autos, 

bem como retire o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013653-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENICE FRANCISCA CONCEICAO MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010935-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA OAB - MT22722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO E DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ajuizada por MARINEIDE ROMAO em desfavor de BANCO PAN. 

O instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, 

porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. 

XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no 

aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e 

efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, 

com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

determinando a intimação da Reclamada para SUSPENDER o desconto do 

empréstimo no valor de R$ 711,91 (setecentos e onze reais e noventa e 

um centavos) parcelado em 72 vezes no valor de R$20,00 (vinte reais) , 

sob o contrato de número 333698377-4, no prazo de cinco dias, sob pena 

de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. Por outro 

lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 
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nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013716-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por NADIA REIS DA SILVA em 

desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para instalar hidrômetro na residência da parte autora, 

suspender a cobrança das faturas do mês de fevereiro e março de 2020, 

bem como abster-se de interromper o fornecimento de água na residência, 

e ainda abster de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de aplicação de multa em 

caso de descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se EM REGIME DE 

PLANTÃO. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013062-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDOSO & PINHEIRO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A Homologo a desistência da ação 

formulada pelo autor para os fins do artigo 200, parágrafo único do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, considerando ainda que nos 

termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Intimem-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006679-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A Homologo a desistência da ação 

formulada pelo autor para os fins do artigo 200, parágrafo único do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, considerando ainda que nos 

termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Intimem-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013253-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA EVILLYM CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A Homologo a desistência da ação formulada pelo autor para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil. 

Em consequência, considerando ainda que nos termos do enunciado 90 

do FONAJE “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

VIII do Novo Código de Processo Civil, promovendo, desde já, o seu 

imediato arquivamento. Intimem-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018156-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALIANA QUINTEIRO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018156-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DALIANA QUINTEIRO MORAES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A S E N T E N Ç A I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II-PRELIMINAR Prefacialmente, a 

reclamada alega que o extrato de negativação apresentado pela autora 

não evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer a 

juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. 
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Indefiro o pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa 

da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar 

aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas 

alegações. III-MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a 

reclamante, indenização por danos morais diante da inserção de seu nome 

em cadastro de proteção ao crédito promovida pelo reclamado por dívida 

já adimplida. Em sua peça inicial informou que é titular do cartão de crédito 

n. 4180.53**.****.2043, emitido pela própria requerida. INFORMA QUE a 

negativação em questão se refere à fatura com vencimento no dia 

18/10/2019 no valor de R$770,20 (setecentos e setenta reais e vinte 

centavos), proveniente da utilização do cartão n. 4180.53**.****.2043 e, 

ainda, se trata de único apontamento em desfavor da autora. Aduz que o 

pagamento fora realizado no dia 14/10/2019, o que caracteriza a 

negativação em questão como INDEVIDA. Deste modo, requer seja 

excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, além da 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. Por sua vez, a parte demandada apresentou contestação 

genérica, oportunidade que sustenta que não há se falar em ato ilícito que 

enseje reparação. A simples análise das alegações das partes, em 

confronto com os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que 

a reclamação deve ser julgada procedente. A parte reclamante 

demonstrou através dos documentos juntados na inicial e na impugnação 

que a fatura que ensejou a negativação em nome da autora foi 

devidamente adimplida, conforme comprovante de pagamento, bem como 

informações apresentadas pelo próprio reclamado em sua peça de defesa 

onde informa a liquidação da parcela referente ao mês 10/2019. Assim, 

adotada contra o consumidor restrição de ordem comercial, ou 

simplesmente não tendo sido em prazo razoável excluída após o 

cumprimento da obrigação, há ato ilícito, capaz de embasar édito 

reparatório. Deste modo, o reclamado não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), de comprovar a legalidade 

da inscrição do nome da reclamante no cadastro de proteção ao crédito, 

uma vez que não havia nenhum débito inadimplido pela autora que 

pudesse acarretar na dita inclusão. De fato, não trouxe ao processo 

nenhum documento provando que a reclamante estivesse inadimplente 

perante o réu no momento da inscrição. Portanto, no que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Corroborando: E M E N T 

ARECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

– DÉBITO QUITADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

RECLAMANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ILICITUDE COMPROVADA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.1.A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo 

que não ficou demonstrada a legalidade da manutenção da negativação do 

seu nome nos cadastros de inadimplentes.2.Na hipótese, a manutenção da 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o 

ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, 

do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.3.Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.4.Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que 

a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento 

ilícito.5.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. ( Processo nº 

8010981-92.2013.8.11.004, Relatora: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). 

Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da 

reclamada, ao inscrever os dados da reclamante em cadastro de proteção 

ao crédito por débito já adimplido, devendo reparar os danos a ele 

causados, os quais, sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Outrossim, não se aplica no presente caso a Sum. 385 do 

STJ, pois no momento em que ocorreu a inscrição discutida na presente 

ação, não havia qualquer apontamento registrado em nome da autora. IV- 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela autora para: Declarar a 

inexistência do débito aqui litigado no valor de R$770,20 (setecentos e 

setenta reais e vinte centavos), bem como determinar a exclusão definitiva 

da restrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ); Mantenho a liminar 

concedida no ID 26497930. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020407-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANAILZA FREIRE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1020407-63.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ANAILZA FREIRE FERREIRA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

de incompetência arguida pela reclamada, tendo em vista que os 

documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de 

convicção, não havendo necessidade de produção de outros tipos de 

prova, como a pericial. Passo ao exame do mérito. A reclamante alega na 

petição que recebeu a fatura no valor de R$ 3.988,94 (três mil novecentos 

e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), referentes à 

recuperação de crédito diante da constatação de irregularidade em seu 

medidor. Aduz, ainda, que não praticou qualquer ilicitude e que sempre 

adimpliu com suas obrigações perante a reclamada, razão pela qual a 

cobrança é irregular, e, que devido o inadimplemento desta fatura teve a 

energia elétrica suspensa, o que lhe causou inúmeros transtornos. A 

reclamada, em sua defesa, sustenta que foi realizada vistoria e foi 

detectada irregularidade na medição de consumo da unidade consumidora 

da reclamante, o que gerou a emissão da fatura de recuperação de 

consumo, tornando legítimo o débito apurado. No caso, tratando-se de 

relação de consumo, na qual a reclamada encontra-se mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que a reclamante a demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e as 

provas nele produzidas, verifica-se que a reclamada procedeu com todos 

os atos determinados pela resolução n° 414/2010, da ANEEL. Vale 

ressaltar que a questão fática, não leva em consideração a conduta da 

parte reclamante quanto à irregularidade detectada pela parte reclamada, 

ou seja, se trata de anormalidade causada por ela, ou por terceiro. O fato 

incontroverso é que se detectou a referida irregularidade no sistema de 
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medição energética na unidade consumidora da autora, conforme laudo do 

INMETRO, e por isso, é legal a cobrança da diferença apurada. Logo, 

tem-se que existiram falhas no medidor de consumo instalado na unidade 

consumidora da reclamante, sendo que ele não acusava o consumo real 

do imóvel, o que deu ensejo a cobrança a menor no período informado, 

possibilitando, destarte, a emissão de fatura de recuperação de consumo. 

Diante do exposto, e levando em consideração os documentos juntados, 

necessário o reconhecimento de legalidade e exigibilidade da aplicação da 

fatura de recuperação, inclusos os impostos, no valor de R$ 3.988,94 

(três mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), 

pois constatada a falha no medidor, que após a vistoria passou a medir o 

valor realmente consumido, bem como do parcelamento realizado entre as 

partes. Nesse sentido, importante destacar que nos seis meses anteriores 

à vistoria realizada em dezembro/2018 (novembro/2018 a junho/2018), o 

consumo cobrado era aproximadamente de 214,83 Kwh e nos seis meses 

posteriores à fiscalização (janeiro/2019 a junho/2019), a média de 

consumo passou a ser de 390,83 Kwh, a qual se mantém se observado 

consumo até em que foi apresentada a defesa. Desse modo, constatada a 

irregularidade e demonstrada à significativa diminuição do consumo no 

período apontado como regular elétrica pela parte demandante, existe 

diferença a ser cobrada desta, visto que o consumidor tem obrigação de 

pagar a diferença apurada entre o que consumiu e o que foi registrado 

pelo medidor, na condição de responsável pela sua conservação. 

Ademais, cumpre mencionar que não se está imputando a reclamante a 

prática da irregularidade. Todavia, é evidente que se beneficiou com a 

situação, uma vez que o medidor registrava consumo a menor. Com efeito, 

constatada a existência de irregularidade no medidor, causando 

faturamento menor do que o consumo real, aplicáveis os critérios 

previstos na Resolução 414/2010, como bem procedeu a reclamada. Do 

mesmo modo, tem-se que o STJ entende ser perfeitamente possível a 

realização de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

decorrência do inadimplemento da fatura eventual. A propósito: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – REVISÃO DE FATURAMENTO 

APÓS CONSTATA IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDO DE CONSUMO 

DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELETRICA POR CONTA RELACIONADA A RECURPERAÇÃO DE CONSUMO 

– OBEDIENCIA AO LIMITE TEMPORAL DEFINIDO NO RESP 1.412.433/RS – 

NOTIFICAÇÃO REALIZADA – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO 

RECENTE – EXERCICIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL INDEVIDO – 

RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO, PORQUANTO PREJUDICADO – 

RECURSO DA RÉ PROVIDO. A suspensão do fornecimento de energia 

elétrica por débito recente e precedido de notificação da mora nas faturas 

de energia dos meses subsequente, inclusive de outro débito, não adrede 

ao da recuperação, caracteriza exercício regular do direito, não dando 

ensejo a indenização anímica. (TJMS – AC 0804320-02.2018.812.0008 – 

Relator: Luiz Tadeu Barbosa Silva, 4ª Câmara Cível, Publicação: 

23/08/2019). G.n. Uma vez entendendo pela existência do débito e pela 

recuperação de consumo devida, reconheço a ausência de ilicitude na 

cobrança da fatura emitida a título de recuperação de consumo, por se 

tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código 

Civil. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da reclamada, 

entendo pela improcedência dos pedidos formulados pela reclamante. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. REVOGO a 

liminar concedida. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Diani de Moraes 

Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014334-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITTORIA SILVA E FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014334-75.2019.8.11.0001 Reclamante: 

VITTORIA SILVA E FRANCA Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS S E N T E 

N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos o acordo realizado entre as partes nestes autos (ID. 27166052), e, 

com supedâneo no artigo 487, III, “b” do CPC, OPINO pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006490-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYSSA FERREIRA DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Processo: 1006490-74.2019.8.11.0001 Reclamante: IMAGEM SERVICOS 

DE EVENTOS EIRELI Reclamado: THAYSSA FERREIRA DE MELO S E N T E 

N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos o acordo realizado entre as partes nestes autos (ID. 27166052), e, 

com supedâneo no artigo 487, III, “b” do CPC, OPINO pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003449-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA VILELA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1003449-02.2019.8.11.0001 Reclamante: 

SARA VILELA MONTEIRO Reclamada: GOL LINHAS AÉREAS S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Passo ao exame do mérito. Alega a Reclamante que adquiriu 

passagens aéreas da Reclamada para o trecho Cuiabá/Londres, com 
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embarque previsto para o dia 18/12/2018 às 11:40h e chegada ao destino 

final em 19/12/2018 às 11:30h; - que por atraso no embarque na cidade de 

Cuiabá, acabou perdendo o voo de conexão, sendo remanejada para 

outro voo no dia seguinte, o que ocasionou uma demora de 48 horas para 

chegada ao seu destino final; - que em razão de ter sido realocada parou 

outro voo no dia 19/12/2018, foi prestada assistência com alimentação e 

hospedagem, contudo o serviço não foi prestado de maneira eficiente, 

fato que lhe causou grandes transtornos. A Reclamada, em sua defesa, 

alega que os fatos decorrem do tráfego aéreo e que procedeu a 

recolocação dos passageiros em outro voo, inexistindo dever de 

indenizar. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do NCPC. Analisando o processo e os documentos a ele acostados 

verifica-se que a Reclamada não juntou nenhum documento capaz de 

demonstrar a legalidade de seus atos, trazendo somente documentos 

produzidos unilateralmente. Ademais, os vouchers trazidos pela 

Reclamante no processo comprovam que somente chegou ao seu destino 

final com aproximadamente 48 horas de atraso, inexistindo, qualquer 

prova de que a autora tenha dado causa a tal fato. A situação emanada 

do processo configura, à toda evidência, desconsideração para com a 

pessoa da consumidora, retirando do seu equilíbrio psíquico, fato 

suficiente a embasar a condenação por danos morais. Ressalta-se, que 

no presente caso, a Reclamante era menor de idade na época dos fatos, o 

que agrava toda a situação em razão de sua pouco experiencia e 

maturidade para enfrentar todas as atribulações causadas pela empresa. 

Trata-se, no caso, de relação de consumo, da qual restou caracterizado o 

defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela Reclamante 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que 

foram submetidos por culpa da empresa Reclamada, SENDO, SEM 

SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Denota-se que 

inobstante a Reclamada tenha fornecido toda a assistência, consoante 

determina a Resolução n 400/2016 da ANAC esta não tem o condão de 

afastar a falha na prestação do serviço, pois o atraso foi desarrazoado, 

pelo que restou incontroverso o cancelamento do voo e perda da conexão 

gerou um tempo de espera de aproximadamente 48 horas, devendo ser 

reparados pelos danos experimentados. Neste sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

TRANSPORTE INTERNACIONAL. ATRASO AÉREO SUPERIOR A 4 HORAS. 

PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA DE FORMA ADEQUADA. 

RESPONSABILIDADE DA RÉ. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 1. Hipótese em 

que a falha na prestação do serviço, transporte aéreo partindo de San 

Andrés com destino a Bogotá, culminou em atraso superior a seis horas, 

acarretando na perda das conexões seguintes e demora prolongada no 

destino final, Caxias do Sul. 2. De acordo com a tese da defesa, 

inobstante a necessidade de reprogramação do voo, a parte demandante 

recebeu toda assistência necessária, consoante determina a Resolução 

nº 400/2016 da ANAC. 3. Ocorre que tal justificativa não tem o condão da 

afastar a falha na prestação do serviço, pois o atraso foi exagerado. 

Ademais, verifica-se a falta de solução efetiva por parte da ré, que não 

comprovou ter prestado a adequada assistência à autora. 4. Transtornos 

ocasionados que justificam o dever de indenizar. A situação vivenciada 

pela autora, exsurge do fato de experimentarem sofrimento além do mero 

dissabor, caracterizando-se o dano moral. (...) RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71007961527, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em: 26-06-2019). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este 

que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta 

decisão e juros legais a contar da citação. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014656-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014656-95.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MARCO AURELIO LEITE Reclamado: ITAU UNIBANCO S/A S E N T E N Ç A 

HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e legais efeitos o 

acordo realizado entre as partes nestes autos (ID. 27263662), e, com 

supedâneo no artigo 487, III, “b” do CPC, OPINO pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009888-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERNANDA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1009888-29.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ARIANE FERNANDA ALMEIDA DA SILVA Reclamado: BANCO 

BRADESCARD S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 904 de 994



provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade de 

produção de prova oral. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do 

juizado especial por necessidade de perícia suscitada pelo banco, uma 

vez que os documentos existentes nos autos são suficientes para o 

deslinde do feito. Rejeito a prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo 

Reclamado, uma vez que no presente caso, se aplica o art. 27 do CDC, em 

que a reparação por danos causados por fato do serviço é em 5 (cinco) 

anos, a contar do conhecimento do dano e sua autoria, motivo qual não há 

que se falar em prescrição. Corroborando: “EMENTA: DIREITO CIVIL, 

PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL DO 

PRAZO PRESCRICIONAL. ÚLTIMA PARCELA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO 

DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL, A TEOR DO ART. 27, DO CDC. 

PRECEDENTES. DEMANDA APTA AO JULGAMENTO. (...) (TJ-CE – APL: 

0019839-23.2016.8.06.0029, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, 

Data de Julgamento: 07/08/2019, 2ª Câmara Direito Privado, data de 

Publicação: 07/08/2019)” Do mesmo modo, rejeito a preliminar de ausência 

de interesse de agir suscitada pelo banco, uma vez que a Reclamante não 

está obrigada a exaurir as vias administrativas para ingressar com a 

reclamação judicial. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo 

reclamado, tendo em vista que o banco não trouxe nenhuma prova que 

descaracterize a consulta do SPC/SERASA trazida na petição inicial. 

Passo à análise do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos 

morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito, promovido pelo Reclamado, sob o argumento de que não possui 

débito com o banco. O Reclamado, em defesa, sustenta a existência de 

contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, do qual 

constam débitos em aberto, sendo justificada a inscrição dos dados da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito e inexistindo qualquer 

dever de indenizar. No caso, tratando-se de relação de consumo, 

impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Porém, em que 

pesem as alegações do Reclamado, constata-se que não foi juntada 

nenhuma prova da efetiva abertura de conta, contratação de cartão de 

crédito ou contrato de empréstimo feito pelo Reclamante. Assim, não tendo 

o Reclamado se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, a teor 

do disposto no art. 373, II, do CPC, aceito como verdadeiros os fatos 

narrados pelo Reclamante, que provou o fato constitutivo do direito que 

almeja trazendo ao processo o extrato comprobatório da negativação do 

seu nome em cadastro de restrição de crédito. Sendo assim, resta 

demonstrada a falha na prestação de serviço por parte do Reclamado ao 

inscrever os dados da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito inexistente, devendo reparar os danos a ela causados, pois estes 

sem dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

– TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL 

PRESUMIDO – MANUTENÇAO DO QUANTUM ARBITRADO – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO 

– RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS DESPROVIDO. 

Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega 

inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do 

negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de 

acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa 

suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido no presente processo; 2 - CONDENAR o Reclamado a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso; MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID 24438559. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015052-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON NUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1015052-72.2019.8.11.0001 Reclamante: 

EDNILSON NUNES RODRIGUES Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo (art. 355, I do CPC), não se vislumbrando 

necessidade de produção de prova oral, tendo em vista que a 

comprovação dos fatos objeto desta demanda pode ser realizada por 

outros meios de provas. Rejeito o pedido de juntada de comprovante 

original de negativação dos dados do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito, uma vez que a Reclamada não trouxe nenhuma prova que 

descaracterize a consulta trazida na petição inicial. Do mesmo modo, 

rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável a propositura 

da demanda, tendo em vista que a Reclamada não apresentou nenhum 

documento que comprove que o Reclamante não reside no endereço 

informado, além de que ele comprovou ser cônjuge da titular. Por fim, 

rejeito a preliminar de ausência de pretensão resistida formulada pela 

Reclamada, tendo em vista que o Reclamante não é obrigado a exaurir as 

vias administrativas para ingressar com reclamação judicial. Passo ao 

julgamento do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais 

ao argumento de que seu nome foi inserido em cadastro de restrição ao 

crédito indevidamente pela Reclamada, por débito que alega desconhecer. 

A Reclamada, em defesa, alega que não cometeu nenhum ilícito, em razão 

de que o Reclamante firmou com ela contrato de prestação de serviço de 

telefonia com acesso móvel n. (65) 9 96324635 e deixou de adimplir com 

as obrigações dele decorrentes, sendo devida a inscrição dos seus 

dados no cadastro de proteção ao crédito. Da análise dos autos cumpre 

ressaltar, porém, que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia (CPC/2015, art. 373, II), vez que não juntou nenhum 

documento capaz de demonstrar a existência de relação contratual entre 

as partes que pudesse ensejar a inscrição dos dados do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito. De fato, não trouxe a Reclamada aos 

autos nenhum documento comprovando que houve contratação e 

utilização de serviço pelo Reclamante à época em que a fatura discutida 

foi gerada decorrente da linha telefônica mencionada na defesa. Sendo 

assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da 

Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito inexistente, devendo reparar os danos a ela 

causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA FIXA – 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇAO 

DO QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE 
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RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO 

EM PARTE E DESPROVIDO – RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA 

DOS SANTOS DESPROVIDO. Nas ações declaratórias negativas, em que 

uma das partes alega inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova 

da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, 

surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção 

indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente 

de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra 

e ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada 

de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da 

ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Indefiro o pedido contraposto formulado 

pela Reclamada, uma vez que não restou provada a existência de relação 

jurídica capaz de fundamentar o referido pedido. Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexigibilidade do débito discutido no presente processo; 2 - CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso; Intime-se a Reclamada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro 

de restrição de crédito apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais 

(40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza 

Leiga Vistos Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020096-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUANA APARECIDA TROY CARDIM REQUERIDO: VIVO S.A. 

S E N T E N Ç A I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. II- PRELIMINAR Ausência de Prova Mínima Destarte, REJEITO 

a preliminar de ausência de interesse de agir, não sendo obrigatória a 

reclamação administrativa. Extrato de Negativação Do mesmo modo, a 

reclamada sustenta que o extrato de negativação apresentado pela autora 

não evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer a 

juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. 

Indefiro o pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa 

da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar 

aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas 

alegações. Superada às preliminares, passo à análise do mérito. III- 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante, a declaração 

de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débito no valor de R$ 135,88 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito 

centavos), com data de inclusão 17/06/2018, promovido pela reclamada. 

Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito, uma vez que 

o serviço prestado nunca foi contratado. A reclamada, em sua defesa, 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante 

inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

a inscrição de seus dados é legítima. Afirma, a Reclamada que a parte 

Autora adquiriu a linha nº (66) 99654-3737, em 23.03.2017, da modalidade 

Pré-Paga para o pacote de serviços Vivo Controle Digital – 2GB, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais, deste modo, a ausência de 

pagamento é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a 

devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção 

do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, como pedido 

contraposto, pugna pela condenação do reclamante ao pagamento do 

débito inadimplido, além da condenação às penas de litigância de má-fé. 

Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome da autora, possuindo faturas pendentes, conforme 

telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome da autora 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 
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pelo consumidor, deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

empresa reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua 

falha na prestação de serviço ao inserir o nome do reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito por débito não comprovado. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do 

presente processo é a restrição mais antiga em nome do reclamante, 

portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. 

Inobstante afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outra restrição posterior em nome da requerente impõe a redução do 

quantum indenizatório, assim considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também 

não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do CPC. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui 

litigado, no valor de R$ R$ 135,88 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e 

oito centavos), com data de inclusão 17/06/2018, bem como determinar a 

exclusão definitiva da restrição em relação ao débito discutido nestes 

autos; 2 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação 

por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019688-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A 

I- RELATÓRIO Dispensado o relatório, consoante preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/95. II- PRELIMINAR Extrato de Negativação A reclamada sustenta 

que o extrato de negativação apresentado pela autora não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Passo ao mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado. Assim, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Pleiteia o reclamante, a declaração de inexigibilidade de débito, bem como 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor de R$ 152,22 (cento e 

cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), com data de inclusão 

25/08/2019, promovido pela reclamada. Aduz, em sua peça inicial que 

desconhece o referido débito e não possui qualquer relação jurídica com a 

demandada. Por sua vez, em contestação a reclamada afirma que não 

praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos 

morais, uma vez que o reclamante fez a regular contratação da linha 

telefônica de nº 6 5 -99941 -0092 (conta 0356521915) e o pacote de 

serviço VIVO CONTROLE DIGITAL, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais. Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação 

de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte 

nos órgãos de proteção ao crédito. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil/2015. Logo, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos faturas e 

áudio que demonstram a utilização dos serviços e pagamentos realizados. 

Além disso, de acordo com as provas dos autos, constam pagamentos 

realizados. Dessa forma, depreende-se que se houve pagamento, é 

porque houve contrato. Não há como aludir que um estelionatário se utilize 

de dados pessoais e ainda sim assuma a incumbência do pagamento. 

Cumpre salientar, que no Áudio apresentado, aos 03mine17segundos, o 

Autor confirma a atendente da Reclamada, o endereço informado na 

inicial, qual seja: Rua Sabia, nº 20, quadra 132, lote 20, Dr Fabio, 

Cuiabá-MT. Infere-se que para comprovar o endereço citado, o 

Reclamante colacionou documentos demonstrando que o endereço de 

residência é o mesmo que consta em áudio. Logo, como supramencionado 

não há como aludir que um estelionatário tivesse o endereço do 

Reclamante. Ademais, não se pode negar, na contemporaneidade, de call 

center, informática, tecnologia, que muitos contratos são pactuados 

eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso é ignorar à 

modernidade dos contratos via internet. Em que pese a majoritária 

jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do 

computador, sem a assinatura do Reclamante, o fato é que, no caso em 

concreto, demonstrou-se que a parte Reclamante chegou a pagar algumas 

prestações/faturas. Portanto se adimpliu o contrato, é porque mantinha e 

manteve a relação contratual com a Reclamada. Além disso, como 

dedilhado o próprio áudio confirma anexado confirma o endereço 

informado pelo autor na inicial. Nesse sentido, recente jurisprudência da 

Turma Recursal de Mato Grosso. RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FINANCEIROS . CARTÃO DE CRÉDITO (ELO PLUS) ? A 

RECLAMADA TROUXE AS FATURAS BEM COMO REGISTROS DE 

PAGAMENTOS QUE CONFIRMAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - FRAUDE NÃO CONFIGURADA ? SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

? INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA ? PRESENÇA DE COMPORTAMENTO 

MALICIOSO DA PARTE AUTORA ? LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLICADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(Processo nº 80447478320188110001, Turma Recursal de Mato Grosso, 

Relator Alex Nunes de Figueiredo, julgamento em 09/04/2019) (destaquei) 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NA EXORDIAL - NÃO IMPUGNA - DÉBITO 

COMPROVADO PELA JUNTADA DE FATURAS - SENTENÇA DE 
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IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte 

Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a existência de relação 

jurídica que os envolve através de fartos documentos que comprovam a 

contratação, como faturas com indícios de pagamento por vários meses e 

utilização, sendo que a Reclamante sequer impugnou tais faturas, 

tornando-se estas incontroversas diante da obrigação do mesmo em 

impugnar e não o fez. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso 

Inominado nº 0062468-24.2017.811.0001, Turma Recursal Única de Mato 

Grosso, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento em 

19/06/2018). (destaquei) EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$108,77 (cento e oito reais e setenta e 

sete centavos) – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE 

REFORMA DA SENTENÇA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

HISTÓRICO DE PAGAMENTO E CHAMADAS – COMPROVAÇÃO DA 

ORIGEM DO DÉBITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra 

sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a qual 

condenou a Ré ao pagamento, a título de danos morais, no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais). 2. A parte Autora nega a relação jurídica com 

a Recorrente, logo, desconhece o débito que ensejou sua inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$108,77 (cento e oito reais e 

setenta e sete centavos). 3. Insurge a parte vencida, em matéria recursal, 

pugnando pela reforma da sentença de piso para reconhecer o débito 

discutido e, consequentemente, afastar a incidência dos danos morais. 4. 

Em análise detida dos autos, verifico nas provas trazidas pela parte 

Recorrente que há um farto histórico de utilização e pagamento das 

faturas referentes número (65)9661-XXXX, bem como, foi demonstrada a 

origem do débito que ensejou a negativação da Autora. 5. Nesse sentido, 

é possível verificar a existência da relação jurídica através das telas 

sistêmicas trazidas nos autos pela Recorrente razão pela qual a reforma 

da sentença é medida que se impõe, afastando o dano moral fixado pelo 

juízo de piso e julgando improcedentes os pedidos constantes na exordial. 

6. Recurso conhecido e provido. (Recurso Inominado nº 

0049014-74.2017.811.0001 Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

Relatora Patrícia Ceni, julgamento em 26/06/2018). (destaquei). Posto isto, 

concluo estar caracterizado que a parte autora alterou a verdade dos 

fatos, evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do 

CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. Por fim, quanto ao pedido contraposto apresentado pela 

reclamada, entendo ser legítimo uma vez que restou comprovada a 

existência de débito pendente de pagamento, no valor de R$ 152,22 (cento 

e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos). IV – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante, bem como: 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim 

de condenar a reclamante a pagar o valor total de R$ 152,22 (cento e 

cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir do 

vencimento. OPINO pela condenação do Reclamante à pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 9% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Em decorrência da má-fé, OPINO pela condenação do 

Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 9% do valor da 

causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do NCPC. Em 

razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso 

concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017407-55.2019.8.11.0001
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NICOLA GERALDO DOS REIS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))
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LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017407-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NICOLA GERALDO DOS REIS FILHO REQUERIDO: LOJAS 

RIACHUELO SA S E N T E N Ç A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR Inépcia da Inicial 

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo Reclamado, uma vez 

que ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme 

previsão do art. 330, § 1º do CPC. Perícia Grafotécnica Destarte, entendo 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica faço isso, com fulcro 

no disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95, visto que há assinatura 

lançada nos documentos juntados na inicial, bem como há nos 

documentos juntados na contestação. Ausência de Interesse Destarte, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir, não sendo 

obrigatória a reclamação administrativa. Superada às preliminares, passo 

à análise do mérito. III - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Pleiteia o reclamante, a declaração de inexigibilidade do débito, bem como 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito por débitos nos valores de R$382,06 

(trezentos e oitenta e dois reais e seis centavos),com data de inclusão 

13/05/2015, promovida pela Reclamada. Aduz, em sua peça inicial que 

desconhece o referido débito e não possui qualquer relação jurídica com a 

empresa demandada, uma vez que nunca manteve qualquer relação 

jurídica com a Reclamada. A reclamada, em sua defesa, afirma que não 

cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato há relação contratual 

com a parte autora, o reclamado colacionou aos autos Contrato de 

Empréstimo que é cobrada por meio de um carnê emitido no momento da 

contratação (ID 28443549 – ), devidamente assinado pelo Reclamante. 

Vale frisar, que a semelhança da assinatura apresentada no Contrato com 

aquela acostada nos documentos juntados na inicial, quais sejam: 

procuração e declaração de hipossuficiência, bem como Termo de 

Audiência é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. Ainda, tendo a reclamada apresentado Comprovante de 

empréstimo devidamente assinado caberia o reclamante apresentar prova 

de quitação dos valores em aberto, o que também não fez. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não 

há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido, é a jurisprudência da 

Turma Recursal TJ/MT: E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR 

REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 
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PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Posto isto, concluo estar caracterizado que a parte 

autora alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de 

má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder 

pelos seus atos através de indenização. Por fim, quanto ao pedido 

contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma vez 

que restou comprovada a existência de débito pendente de pagamento, 

contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida, visto que, não foi 

colacionado nos autos demonstrativos do cálculo do montante em aberto. 

IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e 

no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante, 

bem como: I- OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto 

apresentado para o fim de condenar a reclamante a pagar o valor total de 

R$382,06 (trezentos e oitenta e dois reais e seis centavos), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a 

partir da contestação; II- Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar 

a parte reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da causa em favor da parte reclamada, custas processuais e 

honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), 

também incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte 

Reclamada, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do 

que dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do 

Código de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017390-19.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ROZANGELA PORTELA SARI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A 

I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II- 

PRELIMINAR Prescrição A requerida invoca preliminar de prescrição, sob o 

fundamento que a inscrição remonta há mais de 03 (três) anos, contados 

da propositura da presente demanda, o que a inviabiliza em sua pretensão 

reparatória. Sem a razão. No caso em tela, o prazo prescricional é de 3 

(três) anos, conforme art. 206, § 3º, V, do CC, vejamos: Art. 206. 

Prescreve: [...] §3º. Em 3 (três) anos: [...] V - a pretensão de reparação 

civil; Ocorre que o termo inicial do prazo prescricional é a partir da data da 

ciência e não da inscrição indevida em si. Nesse diapasão: Recurso 

Inominado nº:1000214-93.2018.811.0055Origem:Juizado Especial Cível de 

Tangará da Serra. Recorrente(s):PAMELA RAIHANA DOS SANTOS 

ZANESCO. Recorrido(s): EMBRATEL TVSAT. Juiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento:01/07/2019. E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO 

EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEVER DE INDENIZAR – 

AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA 

ENTRE AS PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO 

MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando relação de 

consumo, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 

do CDC, sendo que sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato 

ilícito pelo consumidor. Assim, não há que se falar em prescrição quando o 

Autor tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos 

de proteção ao crédito em 2017 ao tentar realizar compra, ajuizando a 

ação de reparação de danos morais em 2018.Os autos estão devidamente 

instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em 

que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do 

NCPC. Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser 

declarada como inexistente. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a 

obrigação de indenizar. O montante fixado deve servir para reparação do 

dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de 

razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o 

presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a 

negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a 

relação jurídica entre as partes. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (N.U 1000214-93.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019). Extrato de Negativação Do 

mesmo modo, a reclamada sustenta que o extrato de negativação 

apresentado pela autora não evidencia a legitimidade das informações ali 

prestadas e requer a juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Incompetência Territorial A 

reclamada levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou 

nenhum comprovante de residência em seu nome. Com efeito, deve ser 

priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. Superada às preliminares, passo ao exame do mérito. III- 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante, a declaração 

de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débito no valor R$173,99 (cento e setenta e três reais e noventa e nove 

centavos, referentes ao contrato nº 0001901223201510 com data da 

inclusão em 16/10/2015, promovido pela reclamada. Aduz, em sua peça 

inicial que desconhece o referido débito, uma vez que o serviço prestado 

nunca foi contratado. A reclamada, em sua defesa, afirma que não 
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cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida 

prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção do 

nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, pugna pela 

condenação do reclamante ao pedido contraposto e às penas de litigância 

de má-fé. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome da autora, possuindo faturas pendentes, conforme 

telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome da autora 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pelo consumidor, deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

empresa reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua 

falha na prestação de serviço ao inserir o nome do reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito por débito não comprovado. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do 

presente processo é a restrição mais antiga em nome do reclamante, 

portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. 

Inobstante afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outra restrição posterior em nome do requerente impõe a redução do 

quantum indenizatório, assim considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). De outra 

banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, não 

merece ser acolhido, em razão da ausência de comprovação da relação 

jurídica mantida com a demandante, e, destarte, a existência de débito em 

seu nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez que não 

restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV- 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 - 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado, no valor R$173,99 (cento e 

setenta e três reais e noventa e nove centavos, referentes ao contrato nº 

0001901223201510 com data da inclusão em 16/10/2015, bem como 

determinar a exclusão definitiva da restrição em relação ao débito 

discutido nestes autos; 2 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se 

a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito
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SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018333-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAYRA DAYANNA RODRIGUES DE SOUZA NUNES 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante, indenização por danos morais diante 
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da inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida 

pela reclamada por débito no valor de R$ 194,32 (cento e noventa e quatro 

reais e trinta e dois centavos), referente contrato n. º 

0000000000000000018526808, com data de inclusão em 18/06/2018, 

promovido pela Reclamada. Neste sentido, argumenta que desconhece os 

referidos débitos, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com a 

reclamada. Assim, pugna pela consequente declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação, bem como pela condenação da 

reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, em sede de 

contestação, a reclamada afirma que a Autora consta nos cadastros da 

Jequiti na qualidade de consultora e, em 15/03/201 8, realizou pedido d e 

produtos para revenda sob o n. 28.874.431, o que ocasionou a emissão 

de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Deste modo, a 

ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é 

motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção 

ao crédito. Por fim, como pedido contraposto, pugna pela condenação do 

reclamante ao pagamento do débito inadimplido, além da condenação às 

penas de litigância de má-fé. Destarte, embora tenha a reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

requerente. A reclamada em sua contestação insiste na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome da autora, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato.O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. De outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela 

reclamada, não merece ser acolhido, em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, e, destarte, a 

existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, também não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, no 

valor de R$ 194,32 (cento e noventa e quatro reais e trinta e dois 

centavos), referente contrato n. º 0000000000000000018526808, com 

data de inclusão em 18/06/2018, por conseguinte, determinar a exclusão 

definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 

CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 

1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, 
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no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão do nome da 

Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase ( arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021664-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1021664-26.2019.8.11.0001 Reclamante: 

JULIANA CRISTINA LOPES Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo (art. 355, I do CPC), não se vislumbrando 

necessidade de produção de prova oral, tendo em vista que a 

comprovação dos fatos objeto desta demanda pode ser realizada por 

outros meios de provas. Rejeito o pedido de juntada de comprovante 

original de negativação dos dados da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito, uma vez que a Reclamada não trouxe nenhuma prova que 

descaracterize a consulta trazida na petição inicial. Do mesmo modo, 

rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável a propositura 

da demanda, tendo em vista que a Reclamada não apresentou nenhum 

documento que comprove que o Reclamante não reside no endereço 

informado, além de que a competência foi fixada com base no endereço 

da empresa, podendo ser filial, sucursal, não sendo necessário ser a 

matriz, conforme prevê o art. 4º da Lei 9.099/95. Passo ao julgamento do 

mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais ao argumento 

de que seu nome foi inserido em cadastro de restrição ao crédito 

indevidamente pela Reclamada, por débito que alega desconhecer. A 

Reclamada, em defesa, alega que não cometeu nenhum ilícito, em razão de 

que a Reclamante firmou com ela contrato de prestação de serviço de 

telefonia com acesso móvel n. (65) 9 9803-2066 e deixou de adimplir com 

as obrigações dele decorrentes, sendo devida a inscrição dos seus 

dados no cadastro de proteção ao crédito. Da análise dos autos cumpre 

ressaltar, porém, que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia (CPC/2015, art. 373, II), vez que não juntou nenhum 

documento capaz de demonstrar a existência de relação contratual entre 

as partes que pudesse ensejar a inscrição dos dados da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito. De fato, não trouxe a Reclamada aos 

autos nenhum documento comprovando que houve contratação e 

utilização de serviço pela Reclamante à época em que a fatura discutida 

foi gerada decorrente da linha telefônica mencionada na defesa. Sendo 

assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da 

Reclamada ao inscrever os dados da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito inexistente, devendo reparar os danos a ela 

causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA FIXA – 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇAO 

DO QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO 

EM PARTE E DESPROVIDO – RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA 

DOS SANTOS DESPROVIDO. Nas ações declaratórias negativas, em que 

uma das partes alega inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova 

da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, 

surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção 

indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente 

de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra 

e ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada 

de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da 

ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Indefiro o pedido contraposto formulado 

pela Reclamada, tendo em vista que não restou provada a relação jurídica 

entre as partes. Do mesmo modo, não há que se falar em litigância de 

má-fé da parte autora, uma vez que ela apenas exerceu seu direito de 

ação. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido no presente 

processo; 2 - CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso; 3 - OPINO pela 

improcedência do pedido contraposto e de litigância de má-fé formulado 

pela Reclamada. Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza 

Leiga Vistos Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016033-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016033-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE REINALDO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T 

E N Ç A I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. II-PRELIMINAR Ilegitimidade passiva A parte Reclamada argui 

ilegitimidade de parte ad causam, aduzindo que se a empresa ré promoveu 

a cobrança do débito no valor de R$116,34, foi porque não constava o 

seu tempestivo pagamento no sistema, sendo provável que a instituição 

bancária (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) não tenha repassado os 

respectivos valores para a operadora, devendo ser excluída do polo 

passivo, ante a responsabilidade da CEF. Rejeito a preliminar, 

considerando que o apontamento feito nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme extrato aportado pela própria parte autora fora solicitado pela 

Reclamada. Superada às preliminares, passo ao mérito. III-MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 
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julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia o reclamante, indenização por danos morais diante 

da inserção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito no valor de 

R$ 116,34 (cento e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), com data 

de inclusão 06/10/2017, promovida pelo reclamado por dívida já adimplida 

Em sua peça inicial informou que foi cliente da Reclamada, tendo 

registrado em seu nome uma linha telefônica fixa, no entanto, ficara por 

um longo período desempregado, estando em mora com uma fatura do 

mês de Maio/2017 devida à Reclamada. Aduz que procurou 

espontaneamente a Reclamada para regularizar seu débito, oportunidade 

que a Reclamada constatou que havia de fato uma fatura em atraso 

referente ao mês de Maio/2017 e emitiu a fatura para pagamento. Informa, 

ainda que tão logo o atendente emitiu o boleto para pagamento o 

Reclamante dirigiu-se à lotérica mais próxima e realizou o pagamento no 

dia 30/09/2019, o que caracteriza a negativação em questão como 

INDEVIDA. Deste modo, requer seja excluído seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, além da condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. Por sua vez, a parte demandada 

apresentou contestação genérica, oportunidade que sustenta que não há 

se falar em ato ilícito que enseje reparação. A simples análise das 

alegações das partes, em confronto com os documentos apresentados, 

leva-me à conclusão de que a reclamação deve ser julgada procedente. A 

parte reclamante demonstrou através dos documentos juntados na inicial e 

na impugnação que a fatura que ensejou a negativação em nome da 

autora foi devidamente adimplida, conforme comprovante de pagamento ID 

25919703 - . Assim, adotada contra o consumidor restrição de ordem 

comercial, ou simplesmente não tendo sido em prazo razoável excluída 

após o cumprimento da obrigação, há ato ilícito, capaz de embasar édito 

reparatório. Deste modo, o reclamado não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), de comprovar a legalidade 

da inscrição do nome da reclamante no cadastro de proteção ao crédito, 

uma vez que não havia nenhum débito inadimplido pela autora que 

pudesse acarretar na dita inclusão. De fato, não trouxe ao processo 

nenhum documento provando que a reclamante estivesse inadimplente 

perante o réu no momento da inscrição. Portanto, no que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Corroborando: E M E N T 

ARECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

– DÉBITO QUITADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

RECLAMANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ILICITUDE COMPROVADA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.1.A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo 

que não ficou demonstrada a legalidade da manutenção da negativação do 

seu nome nos cadastros de inadimplentes.2.Na hipótese, a manutenção da 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o 

ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, 

do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.3.Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.4.Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que 

a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento 

ilícito.5.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. ( Processo nº 

8010981-92.2013.8.11.004, Relatora: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). 

Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da 

reclamada, ao inscrever os dados da reclamante em cadastro de proteção 

ao crédito por débito já adimplido, devendo reparar os danos a ele 

causados, os quais, sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Outrossim, não se aplica no presente caso a Sum. 385 do 

STJ, pois no momento em que ocorreu a inscrição discutida na presente 

ação, não havia qualquer apontamento registrado em nome da autora. IV- 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela autora para: Declarar a 

inexistência do débito aqui litigado no valor de no valor de R$ 116,34 

(cento e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), com data de inclusão 

06/10/2017, bem como determinar a exclusão definitiva da restrição 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Condenar a parte reclamada 

ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$6.000,00 

(seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir do arbitramento (súmula 362 STJ); Intime-se a reclamada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012701-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012701-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEITON DE JESUS SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Sem preliminares, passo à análise do 

mérito. II – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o 

reclamante, indenização por danos morais diante da inserção de seu nome 

em cadastro de restrição de crédito promovida pela reclamada por débito 

no valor de R$55,44 (cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos), com data da inclusão: 03/10/2019, CONTRATO: 

044928781000057FI, promovida pelo banco Reclamado. Neste sentido, 

argumenta que desconhece os referidos débitos, uma vez que não possui 

qualquer relação jurídica com a instituição financeira. Assim, pugna pela 

anulação do negócio jurídico com a consequente declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, 

em sede de contestação, o reclamado se limita a afirmar que não realizou 

conduta ilícita ensejadora da reparação de dano moral. Destarte, embora 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Desta feita, a parte requerida não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança do débito negativado e não 

tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força 

do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito 

negativado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 913 de 994



INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E 

FATURAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA 

INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova.A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call 

center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas 

e telas de computador interno.Não restando comprovada a contratação e 

a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida 

a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o 

consumidor suportar os riscos do negócio.A inscrição indevida do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia, sendo a única 

restrição constante do extrato.O valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado segundo critérios de razoabil idade e 

proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. (N.U 

1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). 

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO 

DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA 

RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a 

impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao 

benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente 

possui condições de arcar com as despesas processuais, deve 

prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.2. A reclamada 

não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a 

legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, 

pois não juntou comprovação de contratação dos serviços.3. As telas 

sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente 

e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica 

contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o 

dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem 

como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.(N.U 

1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, Publicado no 

DJE 07/06/2019). Portanto, em se tratando de relação de consumo, negada 

a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante, 

resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o único 

registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 do STJ. 

III – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

inicial, para: 1 – Declarar a inexistência do débito aqui litigado no R$55,44 

(cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), com data da 

inclusão: 03/10/2019, CONTRATO: 044928781000057FI, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - CONDENAR a reclamada a compensar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo 

índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase ( arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020403-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DE JESUS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020403-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUARDO RODRIGO DE JESUS NUNES REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA S.A S E N T E N Ç A I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II- MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia o reclamante, a declaração de inexistência de 

débito, bem como indenização por danos morais em razão da inserção do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de 

R$192,42 (cento e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), com 

data de inclusão 30/11/2015, promovido pela reclamada. Aduz, em sua 

peça inicial que desconhece o referido débito, uma vez que o serviço 

prestado nunca foi contratado. A reclamada, em sua defesa, afirma que 

não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente, 

conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição 

de seus dados é legítima. Destarte, embora tenha a reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

requerente. Logo, a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, (art. 373, II do CPC) e não comprovou a relação jurídica 

firmada com a autora que deu origem ao débito ora questionado. Nesse 

diapasão: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
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RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – 

DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e 

faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a 

contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que 

devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros 

elementos de prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por 

meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de 

computador interno. Não restando comprovada a contratação e a origem 

do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a 

restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o 

consumidor suportar os riscos do negócio. A inscrição indevida do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia, sendo a única 

restrição constante do extrato. O valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). Desse modo, inexiste nos 

autos qualquer tipo de comprovação liberatória e inequívoca a fim de 

desfazer a presunção de veracidade dos fatos alegados inicialmente. Não 

se pode olvidar, também, que era ônus da demandada demonstrar o seu 

vínculo com a reclamante, com o fito de ratificar a origem do débito inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$192,42 (cento e noventa 

e dois reais e quarenta e dois centavos), o que, igualmente, não o fez. 

Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, 

via de consequência, que a inserção do nome da autora decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo 

consumidor, deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Do 

mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da empresa 

reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do 

presente processo é a restrição mais antiga em nome do reclamante, 

portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. 

Inobstante afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outra restrição posterior em nome do requerente impõe a redução do 

quantum indenizatório, assim considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$3.000,00 (três mil reais). III- 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui litigado, no valor 

de R$192,42 (cento e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), 

com data de inclusão 30/11/2015, bem como determinar a exclusão 

definitiva da restrição em relação ao débito discutido nestes autos; 2 – 

Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos 

morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante 

do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017921-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CISSA MARIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017921-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CISSA MARIA SANTOS DA SILVA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. III – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito pelo 

débito no valor de R$224,12 (duzentos e vinte e quatro reais e doze 

centavos), com data de inclusão 10/08/2019, promovido pelo reclamado. 

Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito e não possui 

qualquer relação jurídica com a empresa demandada, uma vez que o 

serviço prestado nunca foi contratado pelo autor. O Banco reclamado, em 

sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a 

reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, 

razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar 

que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada 

juntou cópia de Proposta de Abertura de Conta Salário e declaração de 

renda devidamente assinados pela reclamante ID 28902891, cuja 

semelhança da assinatura apresentada no contrato com aquela aposta 

nos documentos juntados na inicial e exarada no termo de audiência é 

visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita do requerido. No 

caso em análise ressalto ser desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Deste modo, tenho que 

a simples análise das alegações das partes, em confronto com os 

documentos apresentados, leva-me à conclusão de que a parte requerida 

comprovou a existência da relação jurídica entre os litigantes. Vale lembrar 

ainda que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. 

A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. CESSÃO DE 

CRÉDITO COMPROVADA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

PAGAMENTO DA DIVIDA ORIGINARIA. DA ORIGEM DO DÉBITO. Tendo a 

relação entre a autora e cedente sido demonstrada nos autos pela 

cessionária a fim de comprovar a origem do débito e não sendo 

demonstrado pela parte autora a quitação do débito não há falar em dever 

de indenizar. DA NOTIFICAÇÃO NA CESSÃO DE CRÉDITO. A observância 

do disposto no art. 290 do Código Civil não se presta a interpretar a regra 

de forma a beneficiar o devedor, mas sim para evitar que esse pague a 
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pessoa diversa da devida. Desse modo, a ausência de notificação ao 

devedor quanto à cessão de crédito, quando legítima, não o desobriga de 

pagar a dívida nem impossibilita a inscrição pelo credor cessionário em 

caso de inadimplência, sendo legítima a cobrança realizada pelo atual 

credor. NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 

70061744009, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 10/07/2015)”. Portanto, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pelo 

requerido, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito 

dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Dessa forma, comprovada a relação jurídica e a dívida 

imputada ao reclamante, a inscrição em cadastro de devedores não 

representa ilícito e consequentemente não há o que se falar em abalo de 

dano moral. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos 

após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018899-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DORILEO LOUZICH SOARES (INTERESSADO)

DEJAIR DE SOUZA SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018899-82.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ELIANE DORILEO LOUZICH SOARES, DEJAIR DE SOUZA 

SOARES REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

SENTENÇA I- RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. II- MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteiam os 

Reclamantes indenização por danos morais e materiais alegando que a 

Reclamante Eliane fora impedida de embarcar a bagagem no voo de data 

de 03/05/2019, com saída as 05h40min de Cuiabá-MT e chegada em 

Aracaju/SE as 13h05min, sob o argumento de que já havia sido encerrado 

o embarque, e a aeronave já se encontrava pronta para decolagem. Alega 

ainda que teve que desembolsar o valor de R$520,37 (quinhentos e vinte 

reais e trinta e sete centavos) para despachar a mala até o destino. A 

Reclamada, em sua defesa, alega que o Reclamante não se apresentou 

para o embarque com antecedência, motivo pelo qual se configurou o 

chamado no show, e pagou a diferença para poder despachar sua 

bagagem. Assevera, pois, que houve culpa exclusiva do Reclamante, 

inexistindo dever de indenizar. Analisado o processo e dos documentos 

acostados, verifica-se que a Reclamante não comprovou que compareceu 

com a antecedência de 1 hora para realizar o despacho da bagagem, a fim 

de embarcar no voo por ela contratado. Desta feita, em que pese a 

aplicação de inversão do ônus da prova em observância ao código 

consumerista, cediço que cabe a autora o ônus de comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito, e deste dever ela não se desincumbiu, ao teor 

do art. 373, I do CPC. Desta feita, resta configurada a excludente de 

responsabilidade da Reclamada e configurada a culpa exclusiva da 

Reclamante. Ressalto, também, que o valor pleiteado a título de dano 

material foi efetuado por terceiro, conforme consta do documento anexo 

pela Reclamante, impondo a sua rejeição. No mais, o argumento de que 

sofreu abalo também não merece prosperar, uma vez que o fato decorreu 

do atraso da Reclamante para o embarque inicial, inexistindo ato ilícito 

praticado pela Reclamada. A corroborar: CIVIL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. APELAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. TRANSPORTE AÉREO DE 

PESSOAS. ATRASO DA PASSAGEIRA PARA O CHECK IN. PERDA DO 

EMBARQUE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. REQUISITOS PARA 

O DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. O desrespeito, por culpa exclusiva do passageiro, às 

diretrizes adrede fixadas para sua apresentação com antecedência 

mínima no balcão de check in de transportadora aérea, disso tendo 

resultado a perda da oportunidade de embarque, induzem o acerto da 

sentença ao "concluir pela inexistência de nexo causal entre os 

transtornos e sintomas sofridos pela autora e algum ato praticado pela 

parte demandada, estando afastada, portanto, qualquer responsabilidade 

indenizatória desta relativamente aos fatos narrados nos autos". 2. 

Recurso desprovido por decisão unânime. (TJ-PE - APL: 4689661 PE, 

Relator: Fernando Eduardo de Miranda Ferreira, Data de Julgamento: 

12/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) Sendo 

assim, concluo que os Reclamantes não conseguiram demonstrar o abalo 

moral que alegam ter sofrido, não se desincumbindo, pois, do ônus 

probatório que lhe competia, (art. 373, I do CPC), motivo pelo qual a ação é 

de ser julgada improcedente. III- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o 

trânsito em julgado desta decisão. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013587-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

A S VILAS BOAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCIO FERNANDES DE LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013587-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:A S VILAS BOAS 

- ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA OLIVEIRA POLO 

PASSIVO: DARCIO FERNANDES DE LIMA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013589-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUE FERNANDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013589-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESUE 

FERNANDO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

SALES DE FREITAS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004079-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE KAROLINE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 17:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006294-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADSON SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

02 Data: 16/04/2020 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 

6º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006905-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON FIRMINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

02 Data: 16/04/2020 Hora: 10:15 . *OBS. As audiências de conciliação do 

6º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005363-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS RODRIGUES JARA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

02 Data: 16/04/2020 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 

6º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003965-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DA SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CORREA GONZAGA OAB - MT27895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA OAB - GO28339 (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 17:40 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002277-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS MARQUES FREITAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004119-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SERPA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))
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Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 17:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006169-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MARQUEZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006169-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MARQUEZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003693-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARENILZA DA SILVA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 08:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003717-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE CARVALHO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 08:40 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012416-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES RESIDENCIAL CAMPESTRE ACAIAH 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WARLEY PINHEIRO DE MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012416-36.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS MORADORES RESIDENCIAL CAMPESTRE ACAIAH 

EXECUTADO: WARLEY PINHEIRO DE MELLO Despacho Vistos Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004104-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO BADOTTI SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON APARECIDO MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004104-37.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

BRENO BADOTTI SAMPAIO EXECUTADO: VANDERSON APARECIDO 

MENDES Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015538-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALAVY SISTEMA INTEGRADO DE LAVANDERIAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015538-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI REQUERIDO: 

QUALAVY SISTEMA INTEGRADO DE LAVANDERIAS LTDA - ME 

DESPACHO Vistos etc, Trata-se de ação de indenização formada pelas 

partes acima indicadas. INTIME-SE o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar o endereço atualizado do demandado. Com a apresentação do 

novo endereço, proceda-se a redesignação da audiência de conciliação, 

conforme a disponibilidade de pauta deste Juizado Especial. Em seguida, 

intimem-se, as partes para comparecerem ao ato e cite-se o demandado 

para apresentar defesa, devendo constar no mandado de citação, todas 

as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003957-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLINDER CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 16:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013601-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CALIXTO ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA COSTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013601-12.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NELSON CALIXTO ANDRADE REQUERIDO: JOSE MARIA COSTA DA SILVA 

DESPACHO Vistos etc, Trata-se de Reclamação formada pelas partes 

acima indicadas. Intime-se a parte promovente para indicar o endereço 

atualizado do suplicado, no prazo de 10 (dez) dias. Após, determino que 

seja redesignada a audiência de conciliação conforme a disponibilidade de 

pauta deste Juizado Especial. Intimem-se, as partes para comparecerem 

ao ato conciliatório, devendo constar no mandado de citação, todas as 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003948-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZMENE ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO OAB - MG129459 (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 08:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003984-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA SILVA GILIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 09:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003992-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL MORAES AMORIM DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 09:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004001-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIK SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 09:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004006-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAIR SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 09:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013614-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SANDRA SILVA MILITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013614-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

SANDRA SILVA MILITAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004027-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 09:40 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004040-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 10:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002983-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA DA SILVA MOURA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 10:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004081-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE KAROLINE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 10:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004114-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE FRANCISCA TELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 10:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013621-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013621-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANE NUNES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELLEN ALMEIDA FREITAS 

DE MORAIS, MARA YANE BARROS SAMANIEGO POLO PASSIVO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004131-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 10:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004261-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ARAUJO FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 11:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004571-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CLARA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 11:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013651-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA MARQUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013651-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DA 

CONCEICAO SILVA MARQUES ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005386-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE GARCIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ALVES RAMOS OAB - MG145687 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)
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EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 11:40 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005398-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON JORGE SILVA CONSTANTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 11:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005438-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA FRANCISCA BRITO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 12:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005621-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO MARCHEZAN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT16445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005621-77.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

HOMERO MARCHEZAN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

EXECUTADO: SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS 

LTDA - ME DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, 

constato que o exequente deixou de juntar o comprovante de endereço, 

bem como comprovar a qualificação tributária, conforme o Enunciado n. 

135, do FONAJE. Posto isso, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de acostar ao 

feito os documentos, sob pena de extinção, nos termos do artigo 801, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para análise da execução. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005460-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 12:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004911-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENEFFER MALVINA SILVA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 12:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015194-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERANIL DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015194-76.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES EXECUTADO: ERANIL DOS SANTOS 
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SILVA DESPACHO Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Cotas Condominiais formado pelas partes acima indicadas. 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o 

endereço do devedor, sob pena de arquivamento. Com a apresentação do 

endereço, CITE-SE o devedor para efetuar o pagamento da dívida, no 

prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 

9.099/95). Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à 

penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime-se o Exequente para promover a 

indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005463-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA MARCELINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009922-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVAELSON MATEUS JOVIOR MUQUISSAI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009922-67.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME EXECUTADO: EVAELSON 

MATEUS JOVIOR MUQUISSAI DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Analisando os autos, constato que o exequente deixou de juntar o 

comprovante de endereço. Posto isso, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a 

fim de acostar ao feito o documento mencionado, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para análise da 

execução. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005830-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEIDE DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005830-46.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: V 

H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: MARILEIDE DE 

JESUS DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, 

constato que o exequente deixou de juntar o comprovante de endereço. 

Posto isso, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de acostar ao feito o 

documento mencionado, sob pena de extinção, nos termos do artigo 801, 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para análise da execução. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004914-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLER MARCIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 14:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009844-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIR MAURICIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009844-73.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME EXECUTADO: 

VALCIR MAURICIO DOS SANTOS DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Analisando os autos, constato que o exequente deixou de juntar o 

comprovante de endereço legível. Posto isso, em atenção aos princípios 

da celeridade e economia processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a 

fim de acostar ao feito o documento mencionado, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para análise da 

execução. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011314-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CANINDE DA SILVA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011314-42.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II EXECUTADO: 

FRANCISCO CANINDE DA SILVA DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Analisando os autos, constato que o exequente deixou de juntar a ata da 

assembleia constando o valor da taxa condominial. Posto isso, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processuais, determino a 

INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a petição inicial, a fim de acostar ao feito o documento 

mencionado, sob pena de extinção, nos termos do artigo 801, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011664-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELLA THAYS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011664-30.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: PAMELLA THAYS DE 

OLIVEIRA DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, 

constato que o exequente deixou de juntar o comprovante de endereço. 

Posto isso, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de acostar ao feito o 

documento mencionado, sob pena de extinção, nos termos do artigo 801, 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012116-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARIA FERRAZ AMORIM (EXECUTADO)

SELMA REGINA FERRAZ DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012116-40.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: CLAUDIA MARIA 

FERRAZ AMORIM, SELMA REGINA FERRAZ DE AMORIM DESPACHO 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado 

pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, constato que o 

exequente deixou de juntar o comprovante de endereço. Posto isso, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, determino a 

INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a petição inicial, a fim de acostar ao feito o documento 

mencionado, sob pena de extinção, nos termos do artigo 801, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004110-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL RIBEIRO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 14:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012417-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ITAPUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI ZUCHETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012417-84.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO ITAPUA EXECUTADO: LEONI ZUCHETTO 

DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formado pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, constato que 

o exequente deixou de juntar o regime interno e a ata da assembleia 

constando a eleição do síndico a taxa condominial devidamente registrada 

em cartório. Posto isso, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de acostar ao 

feito o documento mencionado, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012477-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE NUNES DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012477-57.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: V 

H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: EDILAINE NUNES 

DA CONCEICAO DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Analisando os 

autos, constato que o exequente deixou de juntar o comprovante de 

endereço. Posto isso, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de acostar ao feito o 

documento mencionado, sob pena de extinção, nos termos do artigo 801, 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004926-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 14:40 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012562-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILIZABETH MARIA DE LIMA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012562-43.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: ILIZABETH MARIA DE LIMA 

SOUZA DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, 

constato que o exequente deixou de juntar o comprovante de endereço. 

Posto isso, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de acostar ao feito o 

documento mencionado, sob pena de extinção, nos termos do artigo 801, 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013261-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

RONEIDE MARIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013261-34.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: HELOISA OLIVEIRA DOS 

SANTOS, RONEIDE MARIA DE OLIVEIRA DESPACHO Vistos. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima 

indicadas. Analisando os autos, constato que o exequente deixou de 

juntar o comprovante de endereço, bem como comprovar a qualificação 

tributária, conforme o Enunciado 135, do FONAJE. Posto isso, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processuais, determino a 

INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a petição inicial, a fim de acostar ao feito os documentos 

mencionados, sob pena de extinção, nos termos do artigo 801, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003946-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTIANE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 14:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013668-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI ROBERTO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013668-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIDINEI ROBERTO 

NEVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021883-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULHO CEZAR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010019-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA ANTUNES DE JESUS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017087-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELLA CAMILA LEMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017087-05.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: PAMELLA CAMILA LEMES 

DA SILVA Despacho Vistos Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente como carta de citação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004008-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 15:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002277-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS MARQUES FREITAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013678-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDREIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013678-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDREIA 

PEREIRA DOS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010978-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE FRANCA ARAUJO 96820365187 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010978-38.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANO DE FRANCA ARAUJO 96820365187 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS formado pelas 

partes acima indicadas. O requerente aduz que a requerida suspendeu os 

serviços da máquina de cartão Gatnet sem aviso prévio por desinteresse 

comercial. Requer, em tutela de urgência, que a requerida seja compelida a 

disponibilizar o serviço por 30 (trinta) dias, até que a requerida consiga 

contratar outros serviços. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de receber a exordial e 

apreciar o pedido de urgência, neste momento, porquanto o demandante 

deixou de comprovar sua qualificação tributária, conforme o Enunciado n. 

135, do FONAJE. Assim, INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a petição inicial, a fim de comprovar sua qualificação 

tributária, sob pena de extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do CPC. Decorrido o prazo, sem manifestação, concluso para 

arquivamento. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003256-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT20725-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVENTBIS BRASIL - TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES VIGIDO OAB - SP0246800A (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 16:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003367-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO OAB - MT25101/O (ADVOGADO(A))

THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO OAB - MT0021402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 16:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003269-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER DE ALMEIDA BARROS RONDON (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALY MIRIAN DE MELO OAB - MT23295/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 16:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003614-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 16:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004482-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 16:40 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004471-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA QUIXABEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETCOM COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 16:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013700-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE PEIXOTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013700-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NAYANE 

PEIXOTO FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA, GUSTAVO STEFERSON DA 

CRUZ GOMES, MARCO TULIO DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013705-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013705-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSEFA 

RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILENE 

SOYANE DA SILVA MATOS POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013727-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMIRA CRISTINA DEBS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013727-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMIRA CRISTINA 

DEBS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS BIGNARDI, REINALDO 

CELSO BIGNARDI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011853-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER DE AMORIM CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CANDIDO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011853-08.2020.8.11.0001. AUTOR: 

GLAUBER DE AMORIM CUNHA REU: MILTON CANDIDO DE OLIVEIRA 

DESPACHO VISTOS Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

formada pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O 

demandante alega que realizou um contrato de compra de um veículo 

automotor modelo VW/SANTANA CONFORTILINE com a requerida. 

Assevera que a compra fora realizada em troca de transição de outros 

dois veículos automotores, afirma que após a realização da compra e 

troca dos veículos, que a requerida até o presente momento não efetivou 

a transferência dos veículos. Requer, em tutela de urgência, que a 

requerida realize as transferências dos veículos e transferência das 

multas e seus respectivos pontos da CNH, bem como a transferência da 

dívida dos veículos e a busca e apreensão dos veículos dados em 

pagamentos, ficando os veículos apreendidos até que se efetivem as 

devidas transferências. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de apreciar, neste 

momento, o pedido do autor, pois deixou de juntar ao feito o comprovante 

de endereço em seu nome. Assim, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial para juntar ao feito o comprovante de 

endereço , sob pena de extinção, nos termos do artigo 311, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

concluso para sentença. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015021-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER EMANUEL FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA OLIVEIRA MOURA OAB - MT20379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/12/2019 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015021-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER EMANUEL FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA OLIVEIRA MOURA OAB - MT20379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015254-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUCAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002251-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI MARQUES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012185-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARQUES PEREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012185-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANA MARQUES PEREIRA DE MELO REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. VISTOS Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL C/ PEDIDO DE 

LIMINAR formada pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos 

autos. O demandante alega que é consumidor da empresa requerida 

através da linha telefônica número (65) 98129-9090. Registra que utilizou 

os serviços da requerida no plano pós-pago por mais de um ano, e que em 

26/04/2018 requisitou o cancelamento do referido plano atribuindo a sua 

linha telefônica para o plano pré-pago. Assevera que a requerida está 

gerando cobranças indevidas após o cancelamento do plano pós-pago 

referente aos meses de maio e junto/2018. Requer, em tutela de urgência, 

que a requerida retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e se 

abstenha de incluir novamente em relação aos débitos em discussão. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. Analisando os autos, 

constato a impossibilidade de apreciar, neste momento, o pedido do autor, 

pois deixou de juntar ao feito o extrato da negativação emitido/impresso 

pelos órgãos de proteção ao crédito Spc/Serasa na integra e legível. 

Ressalto que o documento aportado ao feito no ID 30138884 está 

desatualizado e não está completamente legível. Assim, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processuais, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial para juntar ao feito os 

documentos citados acima, sob pena de indeferimento do pedido de 

urgência. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

apreciação do pedido de tutela de urgência. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006613-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006613-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010439-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA CRISTIANE MOREIRA CRISPIM (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017805-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013740-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU PEREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013740-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROMEU PEREIRA 

CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRASIELA ELISIANE 

GANZER POLO PASSIVO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010181-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON DA CUNHA DOURADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010181-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON DA CUNHA DOURADOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016548-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOHRANE SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA 02 Data: 19/12/2019 Hora: 11:40 . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016548-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOHRANE SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013745-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLENE HELENA ALVES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013745-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARLENE 

HELENA ALVES ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

BISELLI CORDEIRO POLO PASSIVO: AYMORE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013746-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA SALU DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013746-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVIA MARIA 

SALU DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017053-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR NASCIMENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 23/01/2020 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007870-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL VALE DAS PALMEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYANNE PAULA DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

JORGE ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017053-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR NASCIMENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1018189-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON DA CONCEICAO FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013750-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESUMAR CHAVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013750-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GESUMAR 

CHAVES ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: SOCIEDADE TECNICA 

EDUCACIONAL DA LAPA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000433-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013754-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013754-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIMAR 

RAMOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002137-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA OLIVEIRA DA COSTA (TESTEMUNHA)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013756-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013756-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE JOAO 

SERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS MACIEL DE MENEZES 

POLO PASSIVO: REDECARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013759-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROBERTO ABRANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1013759-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 

ROBERTO ABRANTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA 

NUNES DE SOUZA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011982-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRA SOARES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DE ALMEIDA AVALOS (REQUERIDO)

PILLAR FREITAS DE ALMEIDA YEGROS FERREIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005192-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA NONATA MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 
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O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008425-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIEDER LUZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. DE MORAES - ME (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013765-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013765-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO 

PEREIRA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002951-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE SOUZA PFUTZOR (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002722-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DEL CIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENDRIGO DOS REIS SILVA (EXECUTADO)

TANIA CRISTINA FERNANDES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008449-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDIVAL COSTA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SGOBBI (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINUANO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013779-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013779-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALTERNEI 

FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALTERNEI 

FIGUEIREDO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010030-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA OAB - MT12517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

AVIANCA (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012010-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA PATRICIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA OAB - MT20777/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012010-78.2020.8.11.0001. AUTOR: 

FLAVIA PATRICIA BARBOSA DA SILVA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO VISTOS Trata-se de AÇÃO 
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DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR formada pelas 

partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O demandante alega 

que a requerida inseriu indevidamente um protesto no Cartório 4º em 

Cuiabá-MT em relação à um contrato de financiamento nº 29.4.332915-2. 

Assevera que já houve a quitação do financiamento. Requer, em tutela de 

urgência, que a requerida retire seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito em relação ao débito em discussão. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. Analisando os autos, constato a impossibilidade de 

apreciar, neste momento, o pedido do autor, pois deixou de juntar ao feito 

o extrato da negativação na integra legível emitido pelo Spc/Serasa, bem 

como a certidão do protesto. Ressalto que o documento juntado no (ID 

30101520) não está legível. Assim, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial para juntar ao feito os documentos 

citados acima, sob pena de indeferimento do pedido de urgência. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para apreciação 

do pedido de tutela de urgência. Às providências. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010175-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA RODRIGUES MAGALHAES DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002258-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRAICE MEDINA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009243-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015326-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE BELISKI DOS SANTOS (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO OAB - MT13161-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012818-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CANDIDO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012818-83.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CLAUDIO CANDIDO SANTANA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

RECLAMATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR formada pelas partes acima 

indicadas, todos qualificados nos autos. O demandante alega que é 

consumidor da empresa requerida possuindo a unidade consumidora n. 

6/896125-2. Registra que recebeu faturas com valores exorbitantes em 

08/2019 no valor de R$ 687,42, 09/2019 no valor de 731,46, 10/2019 no 

valor de R$ 720,82, 11/2019 no valor de R$ 827,41, 12/2019 no valor de 

R$ 772,73, 01/2020 no valor de R$ 783,31, 02/2020 no valor de R$ 700,06 

e abril/2019 no valor de R$ 1.593,82. Assevera, que a requerida em 

12/03/2020 suspendeu o fornecimento de energia em sua residência. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

prosperar, porquanto analisando detidamente os extratos de pagamento 

das referidas contas de energia ID 30407473, constato que não há 

indícios de cobrança nas faturas com valores exorbitantes. Friso que as 

cobranças em discussão encontram-se no patamar de R$ 720,82 a R$ 

827,41, sendo similar a cobrança dos meses anteriores. Com isso, inexiste 

prova, neste momento, da irregularidade das cobranças, sendo incabível 

acolher o pedido de urgência. Ressalto ainda que o requisito probabilidade 

do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela 

antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida, 

porém neste caso, só será demonstrado por meio do conjunto probatório, 

portanto será necessário aguardar a dilação probatória. Assim, o 

indeferimento do pleito é medida que se impõe. O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Diante do 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, sendo 

necessário aguardar a dilação probatória. Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, devendo o demandado comprovar a regularidade da 

cobrança. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem 

na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 
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audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021883-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULHO CEZAR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021883-39.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JULHO CEZAR DE ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

DECISÃO Vistos. Trata-se de Reclamação formada pelas partes acima 

indicadas. O autor requer a redesignação da audiência de conciliação. 

Analisando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, conforme o atestado médico juntado ao feito de ID:29428500 

onde comprova o fato alegado. Ademais, a concessão do pedido não 

ocasiona qualquer prejuízo para a parte requerida. Posto isso, DEFIRO o 

pedido de redesignação da audiência. Determino a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação, devendo observar a determinação indicada na 

Portaria-Conjunta n. 247/2020 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Intimem-se as partes para comparecer ao ato conciliatório. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013318-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARQUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013318-52.2020.8.11.0001. AUTOR: 

LOURDES MARQUES SILVA REU: OI MÓVEL S/A DECISÃO Vistos. 

Trata-se de Ação de Reclamação c/c Indenização Por Dano Moral e 

Material c/ Pedido de Tutela Antecipada. A parte autora aduz na inicial que 

firmou um contrato de serviços com a reclamada, conforme código Minha 

OI nº 401.768.501.895, e não tendo mais interesse no pacote entrou em 

contado com a mesma, solicitando o cancelamento do contrato, a partir de 

dezembro de 2019. Relata que na fatura do mês de dezembro/2019, a 

reclamada cobrou os dias proporcionais no valor de R$ 18,17 (dezoito 

reais e dezessete centavos), com vencimento em 15.01.2020. Porém, na 

fatura do mês de janeiro/2020, com vencimento já estando o pacote 

cancelado a requerida cobrou o valor de R$ 452,35 (quatrocentos e 

cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), com vencimento 

11.02.2020, sendo em seu entendimento uma cobrança ilegal e indevida. 

Nesta trilha, a parte autora requer, seja deferida a liminar vindicada, 

determinando que a reclamada proceda a suspensão da cobrança 

indevida (ID. 30384613), e não insira o nome da autora dos órgãos de 

restrição ao crédito, assim como, pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. Pois bem, para a concessão do liminar invocada é imprescindível 

que a parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do 

CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

reclamante não comprova na exordial que solicitou o cancelamento dos 

serviços a partir de dezembro/2019, sendo assim, a reclamante não 

demonstra nos autos com claridade solar os requisitos autorizadores para 

a concessão da liminar ora pleiteada. Ademais, os documentos 

acarreados aos autos não mencionam a urgência relatada na inicial, logo, 

necessário aguardar a apresentação da defesa para aferir a veracidade 

das arguições elencadas na peça de ingresso. Com isso, verifico a 

ausência, neste momento, da probabilidade do direito invocado, sendo, 

necessário aguardar a apresentação da defesa para a elucidação dos 

fatos arguidos na inicial. Consigno que o indeferimento da liminar neste 

momento processual, não obsta que o autor venha a renovar o pedido 

desde que apresente indícios da probabilidade do direito relatado. O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Posto isso, acolho o pedido de inversão do ônus da prova. Diante do 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, neste momento, 

por ausência da probabilidade do direito invocado. DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo o requerido juntar o extrato de 

consumo do serviço no momento da apresentação da defesa. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação ora designada. No momento da apresentação da defesa 

deverá a requerida aportar ao feito documentos que comprovem a 

regularidade da cobrança. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (artigo 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que 

o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime-se o reclamante, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010918-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO MASTRODOMENICO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010918-65.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAIO MASTRODOMENICO SOARES DA SILVA REQUERIDO: 

LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos. Trata-se de Ação de Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c Danos Morais, em que a parte reclamante CAIO 

MASTRODOMENICO SOARES DA SILVA, qualificado como consumidor da 

parte Reclamada, sustenta que utilizou o serviço de locação de veículo da 

empresa reclamada LOCALIZA RENT A CAR S.A., (contrato 

POAA948583). Em síntese, aduz que vem recebendo cobrança no valor 

de R$ 1.759,33 (um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e três 

centavos), referente avaria no para-brisa do veículo locado, todavia, 

relata que ao retirar o veículo o Autor, para sua segurança, fez constar no 

termo a informação “impossibilidade de vistoria”, já que o para-brisa 

estava com muitas gotículas, impossibilitando a realização da vistoria. 

Postula por medida liminar, a fim de que cesse a cobrança e impeça a 

inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, por conta de 

débito que não reconhece. Da análise minuciosa da documentação 

colacionada à inicial e dos fatos apresentados, não vislumbro a presença 

dos requisitos que possam amparar a tutela vindicada, porquanto inexiste 

prova, neste momento, da irregularidade da cobrança. Ademais, os 

documentos aportados ao feito não demonstram o excesso de cobrança 

pela empresa. Assim, necessário aguardar a dilação probatória para a 
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elucidação dos fatos indicados na exordial. Em razão disso, considerando 

a precariedade das provas INDEFIRO a liminar pretendida. Designada 

audiência de conciliação, cite-se a parte reclamada para nela comparecer, 

consignado que por se tratar de pessoa jurídica, poderá ser representado 

por preposto. Conste na carta de citação as consequências para o caso 

de ausência das Partes, o prazo para apresentar defesa, a advertência 

de que não contestada à ação, se presumirão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte reclamante. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO 

Juiz de Direito
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Processo Número: 1011921-55.2020.8.11.0001
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ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011921-55.2020.8.11.0001. AUTOR: 

ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formada pelas 

partes acima indicadas. O requerente aduz que adquiriu um aparelho 

celular A50 na cor azul da empresa requerida, porém desistiu em 

decorrência da cor do produto. Registra que o suplicado deixou de 

estornar o montante até o momento. Alega que o demandado realiza 

cobrança mensal por meio do cartão. Requer, em tutela de urgência, 

suspensão da cobrança. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato que o suplicante não comprovou o 

cancelamento da compra junto ao suplicado. Deste modo, o requerente 

deixou de provar os requisitos legais para a concessão do pleito, sendo 

imprescindível aguardar a dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 

NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 

comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA (TUTELA de urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência da probabilidade do direito 

invocado. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011921-55.2020.8.11.0001
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ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011921-55.2020.8.11.0001. AUTOR: 

ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formada pelas 

partes acima indicadas. O requerente aduz que adquiriu um aparelho 

celular A50 na cor azul da empresa requerida, porém desistiu em 

decorrência da cor do produto. Registra que o suplicado deixou de 

estornar o montante até o momento. Alega que o demandado realiza 

cobrança mensal por meio do cartão. Requer, em tutela de urgência, 

suspensão da cobrança. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato que o suplicante não comprovou o 

cancelamento da compra junto ao suplicado. Deste modo, o requerente 

deixou de provar os requisitos legais para a concessão do pleito, sendo 

imprescindível aguardar a dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 

NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
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o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 

comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA (TUTELA de urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência da probabilidade do direito 

invocado. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006592-62.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

RAPHAELA GEREZ PEREIRA DE MELLO REQUERIDO: BANCO TOYOTA DO 

BRASIL S.A. DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formado pelas 

partes acima indicadas. O autor alega que efetuou o pagamento do débito, 

porém o demandado inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Requer, em tutela de urgência, a exclusão da restrição dos órgãos de 

proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, visto que o comprovante aportado ao feito comprova, neste 

momento, o pagamento dos débitos. Assim, há indícios de irregularidade 

da cobrança. Registro que a concessão do pedido não causa qualquer 

prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar, no 

momento da apresentação da defesa, o contrato celebrado entre as 

partes. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006592-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELA GEREZ PEREIRA DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MELLO FILHO OAB - MT6341-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006592-62.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

RAPHAELA GEREZ PEREIRA DE MELLO REQUERIDO: BANCO TOYOTA DO 

BRASIL S.A. DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formado pelas 

partes acima indicadas. O autor alega que efetuou o pagamento do débito, 

porém o demandado inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Requer, em tutela de urgência, a exclusão da restrição dos órgãos de 

proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 
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indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, visto que o comprovante aportado ao feito comprova, neste 

momento, o pagamento dos débitos. Assim, há indícios de irregularidade 

da cobrança. Registro que a concessão do pedido não causa qualquer 

prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar, no 

momento da apresentação da defesa, o contrato celebrado entre as 

partes. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013310-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DE MELO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013310-75.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DALVA DE MELO ALMEIDA REU: AGUAS CUIABÁ S/A DECISÃO 

VISTOS Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL 

E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movido por DALVA DE ARRUDA 

MELO, em desfavor da ÁGUAS CUIABÁ S/A. Compulsando os autos, 

verifico que a presente demanda se trata de repetição da que fora 

distribuída sob nº 1011382-26.2019.8.11.0001, que se trata de 

descumprimento da liminar/sentença que tramita no 1º Juizado Especial 

Cível desta Comarca. Considerando que se trata dos mesmos fatos 

arguidos na ação n. 1011382-26.2019.8.11.0001, em que essa ação se 

retrata em relação ao descumprimento da sentença proferida no referido 

processo citado, verifico que aquele é o juízo prevento para processar e 

julgar a demanda. Com tais considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA, 

de conhecer e julgar o presente feito em favor do juízo prevento e, de 

consequência, determino que se proceda à remessa destes autos ao 

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DESTA COMARCA, com as homenagens de 

estilo. Às providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012818-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CANDIDO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012818-83.2020.8.11.0001. AUTOR: 

CLAUDIO CANDIDO SANTANA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Vistos. Trata-se de 

RECLAMATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR formada pelas partes acima 

indicadas, todos qualificados nos autos. O demandante alega que é 

consumidor da empresa requerida possuindo a unidade consumidora n. 

6/896125-2. Registra que recebeu faturas com valores exorbitantes em 

08/2019 no valor de R$ 687,42, 09/2019 no valor de 731,46, 10/2019 no 

valor de R$ 720,82, 11/2019 no valor de R$ 827,41, 12/2019 no valor de 

R$ 772,73, 01/2020 no valor de R$ 783,31, 02/2020 no valor de R$ 700,06 

e abril/2019 no valor de R$ 1.593,82. Assevera, que a requerida em 

12/03/2020 suspendeu o fornecimento de energia em sua residência. O 

pedido de urgência foi indeferido na data de 17/03/2020. O requerente 

aduz que não conseguiu acessar a decisão judicial. Registra que juntou o 

acordo celebrado extrajudicialmente na exordial. Requer a reconsideração 

da decisão para conceder o pedido de urgência. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a pretensão do 

requerente merece acolhimento, porquanto há indícios de irregularidade 

das cobranças em decorrência da disparidade entre os meses de agosto 

de 2019 a abril de 2020 em relação ao período anterior. Registro que o 

demandante juntou ao feito o extrato do mês de janeiro de 2019 que indica 

a cobrança no valor de R$ 387,19 (trezentos e oitenta e sete reais e 

dezenove centavos). Ressalto, ainda, que a fatura acostada (ID 

30467569) indica a divergência entre o registro do consumo de janeiro a 

dezembro de 2018, que especifica o consumo de 232 a 479 kWh,e o 

período em discussão (529 a 718). Não obstante as arguições elencadas, 

registro que o acordo aportado ao feito indica que o requerido reconheceu 

a irregularidade das cobranças dos meses de abril e maio de 2019 e 

reduziu para 400 kWh. Com isso, constato que o demandante demonstrou, 

neste momento, a probabilidade do direito invocado. O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também restou comprovado por se 

tratar de serviço essencial. O requerente pleiteou pela inversão do ônus 

da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 
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clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o requerido 

restabeleça imediatamente a energia elétrica na unidade consumidora n. 

6/896125-2, relativo aos débitos em discussão. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo o suplicado comprovar a 

regularidade das cobranças. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012482-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON MARINHO DALTRO DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012482-79.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALISSON MARINHO DALTRO DE BARROS REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA 

DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação de Reclamação formada pelas partes 

acima indicadas, todos qualificados nos autos. Por motivo de foro íntimo, 

dou-me por suspeito para presidir o feito nos termos do artigo 145, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabendo anotar 

jurisprudência pertinente: “O juiz não é obrigado a declinar o motivo de 

suspeição por foro intimo, porque estão no seu âmago (RTRF. 1ª Reg. 

10/267). No mesmo sentido RT 754/432”. Assim, remetam-se os autos ao 

meu substituto legal. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012596-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA BOAVENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012596-18.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CREUZA BOAVENTURA REQUERIDO: ASSOCIACAO DE 

PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS Vistos. Trata-se de Ação de 

Indenização formada pelas partes acima indicadas. A parte autora aduz 

que desempenha atividade laborativa como motorista de uber. Registra 

que, na data de 11/12/2019, ocorreu acidente de trânsito, tendo danificado 

seu veículo. Alega que assinou o contrato de serviço de proteção e 

segurança veicular e entregou o bem para a oficina autorizada em 

18/12/2019, contudo não fora reparado até o momento. Requer que seja 

deferida a liminar vindicada, determinando que a reclamada promova a 

entrega imediata do veículo descrito na exordial devidamente recuperado 

do sinistro em que foi acometido, assim como, pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. Pois bem, para a concessão do liminar invocada é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor não merece acolhimento, porquanto 

inexiste prova, neste momento, da falha na prestação do serviço. Friso 

que os documentos acostados são insuficientes para aferir o defeito 

ocasionado pela colisão e a consequente demora na reparação. Ademais, 

inexiste notícia de que a empresa tenha recusado a entregar o bem. Posto 

isso, necessário aguardar a dilação probatória para a elucidação dos 

fatos indicados na exordial. A demandante requer a inversão do ônus da 

prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa 

do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente a requerida, que possui informação 

específica sobre os fatos. Posto isso, acolho o pedido de inversão do 

ônus da prova. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova, devendo a requerida acostar, no momento da 

apresentação da defesa, a ordem de serviço indicando os defeitos e 

reparações do bem. Cite-se a requerida e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação outrora já designada. No 

momento da apresentação da defesa deverá as requeridas aportarem ao 

feito documentos que comprovem a regularidade da morosidade. Na carta 

de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(artigo 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 

(cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime-se 

a reclamante, consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008518-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008518-78.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANGELITA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 

Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por 

Danos Materiais e Morais e Pedido Antecipação de Tutela formada pelas 

partes acima indicadas. Alega o reclamante que é funcionária pública 

estadual, sendo que no dia 04/06/2019 a mesma foi até o banco reclamado 

e abriu uma Conta Fácil, agência 2363-9 e conta fácil nº 58.094-5, conta 

essa apenas para receber seus proventos. A parte autora requer, seja 

deferida a liminar vindicada, determinando que a reclamada proceda o 

desbloqueio imediato da conta fácil da reclamante descrita exordial (ID. 

29567883), com a eventual liberação de valores salariais depositados, 

assim como, pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. Pois bem, para a 

concessão do liminar invocada é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão tutelar 

da reclamante não merece prosperar, porquanto deixou de comprovar, 

neste momento, o bloqueio efetuado em sua conta bancária. Registro que 

o documento acostado não é suficiente para provar o bloqueio, uma vez 

que indica a ausência de saldo na conta poupança. Ademais, inexiste 
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notícia de recusa da instituição em efetuar o suposto desbloqueio da 

conta. Com isso, não há prova da probabilidade do direito invocado e 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação por ausência de 

prejuízo. O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Posto isso, acolho o pedido de inversão do ônus da prova. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por 

ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação outrora já designada. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(artigo 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 

(cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime-se 

a reclamante, consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012892-40.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MANOEL BELTRAO KWIECINSKI REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Vistos. Trata-se de Ação Ordinária de Indenização Danos Materiais e 

Morais. A parte autora, aduz na inicial que recentemente ao necessitar de 

crédito procurou uma financeira e o tivera negado ao argumento de que 

havia em seu cadastro MRC (Margem de Reserva Consignável) não 

disponível lançada a mando do reclamado, e que por esta razão o 

empréstimo não foi concedido causando constrangimento impar ao 

reclamante. Nesta trilha, a parte autora requer, seja deferida a liminar 

vindicada, determinando que a financeira reclamada exclua imediatamente 

o lançamento de MRC da plataforma do órgão da previdência INSS, assim 

como, pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. Pois bem, para a 

concessão do liminar invocada é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que o reclamado 

demonstra na exordial que contraiu vários empréstimos consignados junto 

a outras instituições financeiras (ID. 30279035 e 30279039), porém, relata 

que se encontra impossibilitado de realizar novo empréstimo consignado 

em razão da Reserva de Margem Consignado lançado pelo reclamado na 

plataforma do INSS. Em que pesem as alegações da parte, constato que 

inexiste prova hábil para demonstrar a irregularidade das cobranças, uma 

vez que deixou de juntar ao feito o contrato celebrado pela instituição 

financeira. Assim, necessário aguardar a apresentação da defesa para 

aferir a veracidade das arguições elencadas na exordial. O perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação também não foi demonstrado, por 

ausência de prejuízo. O demandante requer a inversão do ônus da prova. 

Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Posto isso, acolho o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, neste momento, por ausência dos requisitos 

legais. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o 

suplicado juntar, no momento da defesa, o contrato celebrado entre as 

partes. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação ora designada. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (artigo 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime-se o reclamante, consignando 

no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012322-54.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

HELLEN CARVALHO VIEIRA REQUERIDO: OI S/A DECISÃO Vistos Trata-se 

de Ação de indenização por danos morais e materiais formada pelas 

partes acima indicadas. O requerente alega que possui contrato relativo 

ao plano de telefonia e internet, sendo firmado em junho de 2018. Registra 

que solicitou o serviço de transferência de internet em 06/11/2019, porém 

fora negado por ausência de datas disponíveis para visita técnica. 

Sustenta que, na data de 28/11/2019, o técnico compareceu e solicitou a 

permissão para realizar um pequeno furo na parede, contudo fez três 

grandes furos e, ainda, não conseguiu solucionar o problema. Ressalta 

que efetua o pagamento, porém não usufrui dos serviços. Requer, em 

tutela de urgência, o encerramento do pacote do serviço OI FIXO e OI 

VELOX, bem como a abstenção de multa e inscrição de seu nome no rol 

de mal pagadores. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve 

Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, 

constato a impossibilidade de acolher o pedido do demandante, porquanto 

inexiste prova da irregularidade praticada pelo suplicado. Friso que 

inexiste indício de prova da irregularidade praticada pela parte. O perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação também não foi demonstrado em 

decorrência da ausência de prejuízo do autor para o caso de concessão 

ao final. Deste modo, o requerente deixou de provar os requisitos legais 

para a concessão do pleito, sendo imprescindível aguardar a dilação 

probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

“INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE 

RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE 

DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil 

seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o 
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prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao 

considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, 

da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da 

interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no último 

dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de 

urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). 

(Grifei) O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012545-07.2020.8.11.0001. AUTOR: 

SILOMAR JOSE MARTINS REU: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA DECISÃO 

Vistos Trata-se de Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O requerente aduz, 

em síntese, que celebrou contrato com o suplicado relativo a plano de TV 

e internet. Assevera que constatou a existência de outra assinatura em 

seu nome com instalação em Chapada dos Guimarães-MT, porém aduz 

que não contratou o serviço. Requer, em tutela de urgência, o 

cancelamento dos serviços, a abstenção de inclusão de seu nome no rol 

de mal pagadores, bem como a manutenção da cobrança. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para 

a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Analisando os autos, constato a impossibilidade de 

acolher o pedido do demandante, porquanto inexiste prova da 

irregularidade praticada pelo suplicado. Friso que o demandante deixou de 

juntar ao feito o contrato celebrado entre as partes para provar a 

ausência de assinatura. Ademais, inexiste o perigo de dano irreparável ou 

de difícil reparação, pois pretende ao final a compensação dos eventuais 

valores pagos, no caso de procedência da lide. Deste modo, o requerente 

deixou de provar os requisitos legais para a concessão do pleito, sendo 

imprescindível aguardar a dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 

NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 

comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA (TUTELA de urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar o contrato 

celebrado entre as partes, referente a assinatura do serviço, no momento 

da apresentação da defesa. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012545-07.2020.8.11.0001. AUTOR: 

SILOMAR JOSE MARTINS REU: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA DECISÃO 

Vistos Trata-se de Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O requerente aduz, 

em síntese, que celebrou contrato com o suplicado relativo a plano de TV 

e internet. Assevera que constatou a existência de outra assinatura em 

seu nome com instalação em Chapada dos Guimarães-MT, porém aduz 

que não contratou o serviço. Requer, em tutela de urgência, o 

cancelamento dos serviços, a abstenção de inclusão de seu nome no rol 

de mal pagadores, bem como a manutenção da cobrança. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para 

a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Analisando os autos, constato a impossibilidade de 

acolher o pedido do demandante, porquanto inexiste prova da 

irregularidade praticada pelo suplicado. Friso que o demandante deixou de 

juntar ao feito o contrato celebrado entre as partes para provar a 

ausência de assinatura. Ademais, inexiste o perigo de dano irreparável ou 

de difícil reparação, pois pretende ao final a compensação dos eventuais 

valores pagos, no caso de procedência da lide. Deste modo, o requerente 

deixou de provar os requisitos legais para a concessão do pleito, sendo 

imprescindível aguardar a dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 

NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 

comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA (TUTELA de urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar o contrato 

celebrado entre as partes, referente a assinatura do serviço, no momento 

da apresentação da defesa. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009008-03.2020.8.11.0001. AUTOR: PAU E 

PROSA COMUNICACAO LTDA - ME REU: VIVO S.A., TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de Ação de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima 

indicadas. O requerente aduz que, em 26/02/2019, a empresa entrou em 

contato para oferecer o plano de telefonia e internet com redução de 

custos por meio da mudança do plano Link Dados Turbonet Power 15 

Mbps Mais Max GVT e locação de infraestrutura Turbonet Power 15 Mbps 

Mais Max GVT para o plano ilimitado Brasil Empresas 50 Mbps, no valor 

total de R$ 284,98 (duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito 

centavos). Registra que a instalação da linha ocorreu em 26/03/2019. 

Sustenta que, em 06/05/2019, entrou em contato com a empresa para 

informar que as cinco linhas antigas vieram com a cobrança no valor de 

R$ 479,95 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco 

centavos) e a fatura de internet de 50 Mbps na quantia de R$ 139,37 

(cento e trinta e nove reais e trinta e sete centavos), sendo reduzida pela 

empresa para o valor de R$ 154,99 (cento e cinquenta e quatro reais e 

noventa e nove centavos), totalizando o montante de R$ 294,36 (duzentos 

e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos). Alega que, no dia 

06/06/2019, novamente entrou em contato com a empresa para contestar 

a cobrança acima do plano contratado, sendo reduzido o montante para 

R$ 281,92 (duzentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos). 

Afirma que, em 17/06/2019, a Ouvidoria da empresa entrou em contato 

para informar que, em razão da alteração do plano, seria necessário o 

desmembramento de uma linha telefônica. Assevera que, em 10/07/2019, 

entrou em contato com a requerida em razão de receber três faturas de 

cobrança, sendo uma referente ao serviço de telefonia fixa e duas do 

serviço de internet banda larga no valor de R$ 330,18 (trezentos e trinta 

reais e dezoito centavos). Aduz que, no mês seguinte, recebeu três 

faturas com o valor total de R$ 755,75 (setecentos e cinquenta e cinco 

reais e setenta e cinco centavos). Anota que teve problemas com o 

serviço de internet e em contato com a empresa foi informada sobre a 

ausência de pagamento. Registra que pagou a fatura, no valor de R$ 

129,99 (cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) referente a 

internet. Alega que, após realizar reclamação, a Anatel informou que a 

cobrança estava regular e devida. Afirma que, em 04/09/2019, solicitou a 

portabilidade dos serviços de telefonia móvel e banda larga para a 
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operadora OI S/A e optou pelo cancelamento da linha 65-3025-6510, 

gerando a cobrança no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais). 

Assegura que, em novembro de 2019, recebeu apenas uma fatura 

referente ao serviço de internet e as faturas reajustadas dos meses de 

agosto, setembro e outubro, tendo efetuado o pagamento. Ressalta que, 

no dia 28/08/2019, recebeu comunicado do Serasa sobre a restrição no 

valor de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais). Aduz que a cobrança se 

trata de uma alteração de plano realizada sem autorização e com novo 

prazo de fidelidade. Ressalta que, em dezembro de 2019, recebeu nova 

fatura relativa as linhas telefônicas no valor de R$ 461,03 (quatrocentos e 

sessenta e um reais e três centavos), sendo informado que se tratava de 

resíduos dos meses de setembro e outubro de 2019. Anota que já havia 

pago o montante, porém efetuou novamente o pagamento. Alega que, em 

janeiro de 2020, constatou a cobrança referente a linha 65-3052-4351 e, 

por não conseguir realizar a portabilidade, realizou o cancelamento em 

13/01/2019. Assegura que a demandada cobrou multa na quantia de R$ 

142,62 (cento e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Afirma 

que, em 11/02/2020, tomou ciência da restrição de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 304,00 (trezentos e 

quatro reais). Requer, em tutela de urgência, a exclusão da restrição. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. Na data de 10/03/2020, foi 

proferido despacho determinando a intimação do autor para emendar a 

inicial, a fim de comprovar sua qualificação tributária. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato a impossibilidade 

de processar e julgar a demanda, visto que o requerente deixou de 

comprovar sua qualificação tributária. O artigo 8º, da Lei n. 9.099/95 

estabelece que: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as 

pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas; II - as pessoas enquadradas como microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; III - as pessoas 

jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; IV - as 

sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da 

Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. § 2º O maior de dezoito anos 

poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins 

de conciliação. O Enunciado n. 135, do FOJANE prevê que: ENUNCIADO 

135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da microempresa ou empresa 

de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – 

Palmas/TO). Verifica-se que o requerente juntou ao feito apenas o 

cadastro, sem qualquer referência acerca do enquadramento tributário da 

empresa senão a simples sigla ME em sua razão social. Friso que se trata 

de documento unilateral e, portanto, insuficiente para provar a qualificação 

tributária da empresa. Posto isso, incabível o recebimento e 

processamento da demanda. Nesse sentido: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA 

ACIMA DO CONTRATADO. PLANO PÓS-PAGO. PESSOA JURÍDICA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ME OU EPP. 

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA 

ACOLHIDA. ENUNCIADO N.º 135 DO FONAJE. ART. 8.º, INCISO II DA LEI 

N.º 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rigor, o 

documento que comprova a qualidade de microempresa ou empresa de 

pequeno porte consiste em certidão expedida pela Junta Comercial que 

demonstre tal condição, nos termos do art. 1.º e 8.º da Instrução 

Normativa 103 de 30.04.2007 do DNRM. 2. No caso dos autos, a Recorrida 

trouxe apenas um requerimento de empresário emitido em 24/04/2013, sem 

qualquer referência acerca do enquadramento tributário da empresa, 

senão a simples sigla “ME” em sua razão social. 3. Não suficiente, a 

empresa Recorrida, não refutou a preliminar de carência de ação 

suscitada pela empresa Recorrente, restando evidente a sua ilegitimidade 

para figurar no polo ativo no âmbito do JEC. 4. Preliminar de carência de 

ação por ilegitimidade ativa acolhida, ante a ausência de comprovação do 

enquadramento da empresa Recorrida como microempresa. 5. Sentença 

re fo rmada .  6 .  Recu rso  conhe c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

0 0 1 2 9 0 0 - 9 2 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 0 6 ,  N Ã O  E N C O N T R A D O 

129009220158110006/2017, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 28/06/2017, 

Publicado no DJE 28/06/2017) Deste modo, a extinção do feito é medida 

que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por 

corolário, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil. Determino o 

cancelamento da audiência de conciliação. Sem condenação nas custas e 

honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em 

julgada a sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008865-48.2019.8.11.0001
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008865-48.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA S E 

N T E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização por dano moral 

formada pelas partes acima indicadas. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. Analisando os autos, 

constato que o requerente deixou de comparecer na audiência de 

conciliação e, ainda, não apresentou justificativa prévia. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do 

Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, 

durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, 

sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 
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19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011567-64.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, 

formado pelas partes acima indicadas. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. Analisando os autos, 

constato que o requerente deixou de comparecer na audiência de 

conciliação e, ainda, não apresentou justificativa prévia. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do 

Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, 

durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, 

sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Consigno que 

deverá observar a determinação de suspensão do prazo processual 

prevista na Portaria-Conjunta n. 247/2020 do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022138-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO DE SOUSA AYRES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022138-94.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

PABLO LEONARDO DE SOUSA AYRES REQUERIDO: BANCO CSF S.A. S E 

N T E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de ação de reparação por danos morais 

c/c inexistência de débito, formado pelas partes acimas indicadas. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e 

Decido. Analisando os autos, constato que o requerente deixou de 

comparecer na audiência de conciliação e, ainda, não apresentou 

justificativa prévia. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 

realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. De 

igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Ressalto que o autor deve 

justificar sua ausência antes, durante ou até o prazo razoável (05 dias) da 

data de realização do ato, sob pena de preclusão. Nesse sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO 

POR DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado 

nº 20 do Fonaje, nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte 

autora a quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de 

conciliação foi designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 
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conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Consigno que 

deverá observar a determinação de suspensão do prazo processual 

prevista na Portaria-Conjunta n. 247/2020 do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000240-88.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BORGE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S E N T E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, formado 

pelas partes acima indicadas. Relatório dispensado nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que 

o requerente deixou de comparecer na audiência de conciliação e, ainda, 

não apresentou justificativa prévia. Cabe à parte autora comparecer a 

todas as audiências realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob 

pena de extinção do processo, conforme o disposto no artigo 51, da 

mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe 

que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, durante ou até o 

prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, sob pena de 

preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Consigno que 

deverá observar a determinação de suspensão do prazo processual 

prevista na Portaria-Conjunta n. 247/2020 do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLA BIANCA DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001285-30.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

KAMYLA BIANCA DA SILVA PRADO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Vistos, etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por dano moral formado pelas partes acima indicadas. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. 

Analisando os autos, constato que o requerente deixou de comparecer na 

audiência de conciliação e, ainda, não apresentou justificativa prévia. 

Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências realizadas no 

âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, 

conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se 

o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. De igual modo, o 

enunciado 20, do Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua 

ausência antes, durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de 

realização do ato, sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR 

DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, 

nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a 

quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 
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resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de 

conciliação foi designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Consigno que 

deverá observar a determinação de suspensão do prazo processual 

prevista na Portaria-Conjunta n. 247/2020 do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAVIER ANDRADE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000022-60.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

JAVIER ANDRADE SANTANA REQUERIDO: OI S.A S E N T E N Ç A Vistos, 

etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral, formado pelas partes acima indicadas. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e 

Decido. Analisando os autos, constato que o requerente deixou de 

comparecer na audiência de conciliação e, ainda, não apresentou 

justificativa prévia. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 

realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. De 

igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Ressalto que o autor deve 

justificar sua ausência antes, durante ou até o prazo razoável (05 dias) da 

data de realização do ato, sob pena de preclusão. Nesse sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO 

POR DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado 

nº 20 do Fonaje, nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte 

autora a quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de 

conciliação foi designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Consigno que 

deverá observar a determinação de suspensão do prazo processual 

prevista na Portaria-Conjunta n. 247/2020 do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001499-21.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSELI SOUZA MARTINS REQUERIDO: OI S.A S E N T E N Ç A Vistos, etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por dano moral, formado pelas partes acima indicadas. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. 

Analisando os autos, constato que o requerente deixou de comparecer na 

audiência de conciliação e, ainda, não apresentou justificativa prévia. 

Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências realizadas no 

âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, 
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conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se 

o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. De igual modo, o 

enunciado 20, do Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua 

ausência antes, durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de 

realização do ato, sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR 

DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, 

nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a 

quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de 

conciliação foi designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Consigno que 

deverá observar a determinação de suspensão do prazo processual 

prevista na Portaria-Conjunta n. 247/2020 do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELUANA APARECIDA DE CAMPOS FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001685-44.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELUANA APARECIDA DE CAMPOS FONTES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Vistos, etc. 

Trata-se de ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano 

moral formado pelas partes acima indicadas. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. Analisando os 

autos, constato que o requerente deixou de comparecer na audiência de 

conciliação e, ainda, não apresentou justificativa prévia. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do 

Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, 

durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, 

sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Consigno que 

deverá observar a determinação de suspensão do prazo processual 

prevista na Portaria-Conjunta n. 247/2020 do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022499-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEYWID GOMES BENELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022499-14.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DEYWID GOMES BENELLI REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A Vistos, 

etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação 

por dano moral, formado pelas partes acima indicadas. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. 

Analisando os autos, constato que o requerente deixou de comparecer na 

audiência de conciliação e, ainda, não apresentou justificativa prévia. 

Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências realizadas no 

âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, 

conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se 

o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. De igual modo, o 

enunciado 20, do Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua 

ausência antes, durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de 

realização do ato, sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR 

DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, 

nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a 

quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de 

conciliação foi designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Consigno que 

deverá observar a determinação de suspensão do prazo processual 

prevista na Portaria-Conjunta n. 247/2020 do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARINA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000655-71.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANA MARINA DE ARAUJO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM S E N T E N Ç 

A Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral, formado pelas partes acima indicadas. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e 

Decido. Analisando os autos, constato que o requerente deixou de 

comparecer na audiência de conciliação e, ainda, não apresentou 

justificativa prévia. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 

realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. De 

igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Ressalto que o autor deve 

justificar sua ausência antes, durante ou até o prazo razoável (05 dias) da 

data de realização do ato, sob pena de preclusão. Nesse sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO 

POR DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado 

nº 20 do Fonaje, nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte 

autora a quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de 

conciliação foi designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Consigno que 

deverá observar a determinação de suspensão do prazo processual 

prevista na Portaria-Conjunta n. 247/2020 do E. Tribunal de Justiça de Mato 
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Grosso. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE DA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000126-52.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

LEONARDO JOSE DA SILVA MACEDO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por dano moral, formado pelas 

partes acima indicadas. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95.. Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que o 

requerente deixou de comparecer na audiência de conciliação e, ainda, 

não apresentou justificativa prévia. Cabe à parte autora comparecer a 

todas as audiências realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob 

pena de extinção do processo, conforme o disposto no artigo 51, da 

mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe 

que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, durante ou até o 

prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, sob pena de 

preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Consigno que 

deverá observar a determinação de suspensão do prazo processual 

prevista na Portaria-Conjunta n. 247/2020 do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017195-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DIAS DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017195-34.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO 

CAMPESTRE VIVENDAS MANOA EXECUTADO: GUILHERME DIAS DE 

MIRANDA SENTENÇA Vistos. Trata-se de Ação Execução de Título 

Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos 

autos. O exequente pretende o pagamento das taxas condominiais. 

Intimado para emendar a inicial, a fim de juntar a Ata da Assembleia Geral 

constando o valor da taxa condominial, deixou transcorrer o prazo, sem 

manifestação. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os 

autos, constato a impossibilidade de processar e julgar a demanda, visto 

que o exequente deixou de juntar o documento para comprovar o valor da 

taxa do condomínio. Deste modo, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por corolário, julgo 

extinto o feito, sem resolução de mérito, conforme prediz o artigo 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Por ausência de citação, 

desnecessária a intimação do executado para ciência. Sem condenação 

nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. 

Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e anotações de 

estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009714-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR DO NASCIMENTO LISBOA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009714-83.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO VERO EXECUTADO: GUIOMAR DO NASCIMENTO LISBOA 

RODRIGUES SENTENÇA Vistos. Deixo de relatar os fatos, nos termos do 

artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e Decido. O autor requer a 

desistência do feito. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

demandante merece prosperar. O Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe que 

é possível conceder o pedido de desistência no Juizado Especial a 

qualquer momento, exceto no caso de litigância de má-fé ou de lide 

temerária. No caso, inexistem indícios de irregularidade praticada pelo 

demandante. Posto isso, a concessão do pleito é medida que se impõe 

para que produza seus efeitos, nos termos do artigo 200, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, por 

corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Por ausência 

de citação, desnecessária a intimação do devedor para ciência. Sem 

condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 

9.099/1995. Arquive-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013588-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELESANDRA ALVES VIRGOLINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1013588-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELESANDRA 

ALVES VIRGOLINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADILSON DAMIAO 

DA SILVA CRUZ POLO PASSIVO: REALIZA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013601-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONI SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013601-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONI SILVA 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE FERRAZ TORRES NETO 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013603-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA RAFAELA MARCAL GALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REU)

 

PROCESSO n. 1013603-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BARBARA 

RAFAELA MARCAL GALLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER 

JUNIOR STIEGEMEIER POLO PASSIVO: AMERICAN AIRLINES INC 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013622-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHAKAN LUCIO AJALA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013622-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CHAKAN LUCIO 

AJALA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009247-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAWANY ALI DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: RAWANY ALI DOMINGUES Endereço: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

SAN MARINO, AVENIDA A, S/N, Quadra 21, Casa 01, bloco 08, PARQUE 

RESIDENCIAL DAS NAÇÕES INDÍGENAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-910 

Senhor(a) RAWANY ALI DOMINGUES: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009247-41.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 16.048,41 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 06/05/2020 Hora: 11:20 REQUERENTE: RAWANY ALI DOMINGUES 

Advogado do(a) REQUERENTE: KARLOS LOCK - MT16828-O 

REQUERIDO(A): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009247-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAWANY ALI DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. 

Endereço: AVENIDA DOUTOR CARDOSO DE MELO, 1955, Sexto Andar, 

VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04548-005 Senhor(a) GOLD 

BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1009247-41.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.048,41 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 11:20 REQUERENTE: 

RAWANY ALI DOMINGUES Advogado do(a) REQUERENTE: KARLOS LOCK 

- MT16828-O REQUERIDO: GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - 

MT19023-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 18 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003899-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANDRO CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013662-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANETE DIAS DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013662-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILVANETE DIAS 

DE OLIVEIRA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013663-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1013663-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA 

FERNANDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOZAN 

GOMES DE ANDRADE POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005611-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILBERLON DE SOUSA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016766-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA OAB - MT10065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009099-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: VANESSA FIGUEIREDO DOS SANTOS Endereço: RUA DAS 

CAMÉLIAS, 40, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78074-000 

Senhor(a) VANESSA FIGUEIREDO DOS SANTOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1009099-93.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 

17/04/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: VANESSA FIGUEIREDO DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR - MT20812/O REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013675-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013675-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUTE SOUZA 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012000-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS DE SOUZA MAMEDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018135-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA MENDES LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 
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ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019875-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DO CARMO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO OAB - MT15330-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005952-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER RICARDO DE ALBUQUERQUE LEAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: CLEBER RICARDO DE ALBUQUERQUE LEAO Endereço: RUA DAS 

PRIMAVERAS, 2268, - DE 2065/2066 A 2502/2503, JARDIM BOTÂNICO, 

SINOP - MT - CEP: 78556-012 Senhor(a) CLEBER RICARDO DE 

ALBUQUERQUE LEAO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005952-93.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 12:00 REQUERENTE: SANDRA 

RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - MT18335/O REQUERIDO: CLEBER RICARDO DE ALBUQUERQUE 

LEAO DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005952-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER RICARDO DE ALBUQUERQUE LEAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: SANDRA RODRIGUES Endereço: AVENIDA BOSQUE DA SAÚDE, - 

DE 163/164 AO FIM, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-070 

Senhor(a) SANDRA RODRIGUES: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005952-93.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 12:00 REQUERENTE: SANDRA 

RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - MT18335/O REQUERIDO(A): CLEBER RICARDO DE ALBUQUERQUE 

LEAO DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017485-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014589-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018665-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & PROVENZANO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003433-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FERREIRA OAB - MT24990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE MARQUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

OLIMPIO SANTANA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ROSANE ANTONIA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOSE ALVES 

VIEIRA Endereço: Rua Oito, 355, Centro, ÁGUA BOA - MT - CEP: 

78635-000 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1003433-48.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.400,09 ESPÉCIE: [Locação de Imóvel]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: JOSE ALVES VIEIRA ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: CAROLINA FERREIRA EXECUTADO: ROSANE ANTONIA 

DE ALMEIDA, OLIMPIO SANTANA DE ALMEIDA, ALICE MARQUES DE 

ALMEIDA CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013683-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LEAL MARTIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1013683-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELTON LEAL 

MARTIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO BRANDÃO 

CORREA POLO PASSIVO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018970-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ALVES DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013686-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GREGORIO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013686-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

GREGORIO NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE 

DA COSTA GARCES POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004614-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMON FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: 

AVENIDA JOSÉ FALCÃO DA SILVA, 1.283, QUEIMADINHA, FEIRA DE 

SANTANA - BA - CEP: 44050-512 Nome: KROTON EDUCACIONAL S/A 

Endereço: RUA SANTA MADALENA SOFIA, 25, 4 andar sala 01, VILA 

PARIS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30380-650 Senhor(a) EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1004614-50.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 06/05/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: GILMON FERREIRA DE 

ARAUJO Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIO OLIVEIRA JESUS - 

MT23440/O REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, 

KROTON EDUCACIONAL S/A Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIA 

ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-O Advogado do(a) 

REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-O 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004614-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMON FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: GILMON FERREIRA DE ARAUJO Endereço: RODOVIA EMANUEL 

PINHEIRO, 06, - ATÉ KM 0,003, JARDIM FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78055-799 Senhor(a) GILMON FERREIRA DE ARAUJO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1004614-50.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 06/05/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: GILMON FERREIRA DE 

ARAUJO Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIO OLIVEIRA JESUS - 

MT23440/O REQUERIDO(A): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A e outros DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 
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portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004684-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDINEY DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

JOSE CLAUDINEY DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 

PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE 

JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Senhor(a) IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1004684-67.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.375,05 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 14:10 REQUERENTE: JOSE CLAUDINEY DE ALMEIDA 

SILVA, JOSE CLAUDINEY DE ALMEIDA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O REQUERIDO: 

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: MARIANA DENUZZO - MT253384-O 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004684-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDINEY DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

JOSE CLAUDINEY DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: JOSE CLAUDINEY DE ALMEIDA SILVA Endereço: RUA EMANUEL 

PINHEIRO, SN, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 Nome: 

JOSE CLAUDINEY DE ALMEIDA SILVA Endereço: RUA EMANUEL 

PINHEIRO, SN, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 Senhor(a) 

JOSE CLAUDINEY DE ALMEIDA SILVA e outros: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1004684-67.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.375,05 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
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->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 

14:10 REQUERENTE: JOSE CLAUDINEY DE ALMEIDA SILVA, JOSE 

CLAUDINEY DE ALMEIDA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016364-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA LEITE CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019490-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANEA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007923-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA COSTA DOMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015487-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE FEITOSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004810-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019290-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008699-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: BANCO ITAUCARD S/A Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 1648, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 

Senhor(a) BANCO ITAUCARD S/A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008699-16.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.302,05 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 09:00 REQUERENTE: RODRIGO 

GONCALVES PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: JAIR DEMETRIO - 

MT15904-O REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Advogado do(a) 

REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008699-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: RODRIGO GONCALVES PEREIRA Endereço: rua manoel cacalcante 

proença, 79, Inexistente, goiabeiras, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) RODRIGO GONCALVES PEREIRA: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1008699-16.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.302,05 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 

09:00 REQUERENTE: RODRIGO GONCALVES PEREIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JAIR DEMETRIO - MT15904-O REQUERIDO(A): BANCO 

ITAUCARD S/A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007856-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANEDYANE DOS SANTOS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019674-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004814-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CONTURBIA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013707-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013707-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVALDA DE 

JESUS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013713-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE ALVES PORTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013713-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIRCE ALVES 

PORTILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013718-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013718-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLEY ALLAN 

DA SILVA PASSOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013719-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MATEUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013719-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE MATEUS 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA 

DE MOURA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002999-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021183-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAS LOCACAO DE GUINDASTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: RAS LOCACAO DE GUINDASTES EIRELI - ME Endereço: AVENIDA 

FERNANDO CORREA DA COSTA, 9570, - DO KM 9,501 AO KM 11,000, 

SÃO FRANCISCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-800 Senhor(a) RAS 

LOCACAO DE GUINDASTES EIRELI - ME: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021183-63.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.947,31 ESPÉCIE: 

[Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: RAS LOCACAO DE GUINDASTES 

EIRELI - ME Advogado do(a) REQUERENTE: MAURÍCIO SALES FERREIRA 

DE MORAES - MT14826-O REQUERIDO(A): ANTONIO MARCOS PEREIRA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 18 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007929-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIMAR BATISTA PARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001917-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FERNANDES DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002175-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013738-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL GUANDALINE MONTEIRO ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1013738-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAPHAEL 

GUANDALINE MONTEIRO ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008974-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR DE ARAUJO RUBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CARVALHO RIBEIRO OAB - MT25753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO APARECIDO FERNANDO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ADEVAIR DE 

ARAUJO RUBERT Endereço: RUA N, 12, qd 37, PARQUE ATALAIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78095-140 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1008974-28.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.440,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, 

Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ADEVAIR DE ARAUJO RUBERT 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAIANY CARVALHO RIBEIRO 

REQUERIDO: BENEDITO APARECIDO FERNANDO DO NASCIMENTO 

CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011779-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006044-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE APARECIDA DA ROCHA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000607-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAISSA FERREIRA DORILEO (EXECUTADO)

EDNEY DA SILVA GASQUES (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para juntar a minuta de acordo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013744-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CAROLINA DE AMORIM SCHUTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013744-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAIS 

CAROLINA DE AMORIM SCHUTZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR POLO PASSIVO: DECOLAR. COM 

LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013559-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELCI APARECIDA HIPOLITO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GELCI 

APARECIDA HIPOLITO PEREIRA Endereço: RUA H, 281, lote 12, quadra 06, 

RESIDENCIAL BURITI, CUIABÁ - MT - CEP: 78057-005 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1013559-26.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

GELCI APARECIDA HIPOLITO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 18 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006786-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINE MAIA MENDES (REQUERENTE)

FRANCISCO WAGNER LOPES SIMPLICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT262280-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: FRANCISCO WAGNER LOPES SIMPLICIO Endereço: RUA TOPÁZIO, 

180, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-080 Nome: CLAUDIA 

CRISTINE MAIA MENDES Endereço: TRAVESSA DA ESPERANÇA, 115, 

JARDIM PRIMAVERA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-160 Senhor(a) 

FRANCISCO WAGNER LOPES SIMPLICIO e outros: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006786-62.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.300,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: 

FRANCISCO WAGNER LOPES SIMPLICIO, CLAUDIA CRISTINE MAIA 

MENDES Advogados do(a) REQUERENTE: SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

MT11495-O, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - MT4747-O, LINALVA 

MARIA DE LIMA ARANTES - MT262280-O Advogados do(a) REQUERENTE: 

SILVANA DA SILVA TOLEDO - MT11495-O, ROSENI APARECIDA 

FARINÁCIO - MT4747-O, LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - 

MT262280-O REQUERIDO(A): HDI SEGUROS S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As 

audiências foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 

247/2020, que adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013749-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013749-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIMAR 

RAMOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017472-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STAEL ANTONIA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016293-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOKASTA DE SOUZA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERIDO)

LUIZ MARIO RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003260-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE SOARES DA CRUZ LUGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017086-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FERNANDES LIMA OAB - MT0013721A (ADVOGADO(A))

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 
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(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013768-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013768-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO CARLOS 

DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA CAVALCANTE 

ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013771-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013771-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO CARLOS 

DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA CAVALCANTE 

ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013780-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA KARLA LUGOKENSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BRUNO THEVENETI NETO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013780-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANAINA KARLA 

LUGOKENSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE 

PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: MARIO BRUNO THEVENETI NETO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51860 Nr: 968-34.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter da Costa Lima, Carlos Rodrigues da 

Silva, C. R. Da Silva EPP, Itamar Balieiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maryene dos Santos Cristo - 

OAB:MT 20933

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado, a audiência DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi REDESIGNADA 

para o dia 07 DE JULHO DE 2020 AS 16:00 HORAS.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013598-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FANTINEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE BALDO OAB - MT20510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1013598-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAPHAEL 

FANTINEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISLAINE BALDO POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013091-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA VILLAS BOAS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013091-62.2020.8.11.0001 TESTEMUNHA: TANIA MARA VILLAS BOAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Considerando o teor da Portaria n.º 29/2019-CM, publicada no DJe 

Edição n.º 10584, disponibilizado aos 24/09/2019, e da Resolução 

TJMT/OE n.º 09 de 25 de julho de 2019, promova-se a redistribuição ao 

juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0000934-32.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 0000934-32.2012.8.11.0041 POLO ATIVO:MARCELO 

BARROSO VIARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

BARROSO VIARO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013630-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA NERES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

PROCESSO n. 1013630-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILDA NERES DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVID DA SILVA BELIDO 

POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0003496-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA LOURENCO AUGUSTINHO (AUTOR)

CARMEN ANGELA RODRIGUES SILVA (AUTOR)

HELOÍSA GONÇALVES MONTORO MARTINS (AUTOR)

MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA (AUTOR)

FABIO JUNIOR DA SILVA (AUTOR)

DUCINEIA SIMIAO SILVA (AUTOR)

LOURDES CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

SUZILEINE GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

SANDRA TAVEIRA VISINTIN (AUTOR)

NOEMI PEREIRA ROSA FARIA (AUTOR)

ROZENI DE BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR)

ANA LUCIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 0003496-09.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:HELOÍSA 

GONÇALVES MONTORO MARTINS e outros (11) ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ARLES DIAS SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0025145-98.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. E. D. S. B. (AUTOR)

A. G. H. D. S. (AUTOR)

ALEX ALVES BERNARDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN HERCULANA DA SILVA OAB - 622.226.192-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 0025145-98.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:ALEX ALVES 

BERNARDES e outros (3) POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 

14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0014587-09.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO BRUNO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 0014587-09.2009.8.11.0041 POLO ATIVO:ITALO BRUNO 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AILSON PAULINO 

RAMOS POLO PASSIVO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0014274-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FERNANDES BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0014274-33.2018.8.11.0041 POLO ATIVO:LAURA 

FERNANDES BARBOSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002365-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE EUGENIA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002365-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ELIANE EUGENIA DE ARRUDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar os cálculos 

conforme a sentença, no sentido de apresentar individualmente o quanto é 

devido por cada executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002366-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA PORFIRIO VEIGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002366-82.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: SILMARA PORFIRIO VEIGA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar os cálculos 

conforme a sentença, no sentido de apresentar individualmente o quanto é 

devido por cada executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002359-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MOREIRA PESSOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002359-90.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULO CESAR MOREIRA 

PESSOA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se 

manifestar se houve o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013224-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RICARDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013224-07.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CELSO RICARDO FERREIRA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar documento 

pessoal, fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013337-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JUNIOR ECCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013337-58.2020.8.11.0001 AUTOR: LEONARDO JUNIOR ECCO REU: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o documento pessoal, 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001269-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO PALMEIRA RUIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001269-13.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: PEDRO PAULO PALMEIRA RUIZ 

EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para se manifestar se houve o cumprimento da 

obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

"(...) Em seguida intime-se a parte autora para, querendo, impugnar, no 

prazo de 15 dias."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0050990-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY DE CARVALHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR OAB - MT9245-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB OAB - MT6204/O (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0050990-64.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:JURACY DE 

CARVALHO OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGENOR 

JACOMO CLIVATI JUNIOR, SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB, CASSAO JURE 

FERREIRA SALES POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 

15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0020950-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

EDILSON FERREIRA BENITES OAB - TO2748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0020950-02.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:SELMA GOMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDILSON FERREIRA 

BENITES, HUGUENEY ALVES DOS REIS POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013692-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1013692-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRE DE 

SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013706-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013706-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCA 

CAMARGO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO 

AURELIO ALVES DE SOUZA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013376-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013376-55.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: ALBERTO ALEXANDRE DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar 

as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001091-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DIAS DAS NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001091-64.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE MARIA DIAS DAS NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar se 

houve o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045952-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA MARIA RADO BARROSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYANA ANDRESSA BOROWIEC OAB - MT20534/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1045952-15.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EVANILDA 

MARIA RADO BARROSO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002984-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002984-27.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULO CEZAR DE MORAES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar os cálculos 

conforme a sentença, no sentido de apresentar individualmente o quanto é 

devido por cada executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001209-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BITTENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001209-40.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: EDUARDO BITTENCOURT 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar se 

houve o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002989-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA GONCALVES MARIOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002989-49.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: SELMA GONCALVES MARIOTTI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Verifica-se que a petição de id 26597670 é 

estranha ao processo, tendo em vista que o Sra. Rosana Aparecida Dias 

não integra a lide. Intime-se a parte autora Sra. Selma Gonçalves Mariotti 

para regularizar o Cumprimento de Sentença, no prazo de 15(quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003984-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HYLA DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

"(...) Apresentada contestação, intimem-se o requerente para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0045200-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BATISTA LUIZ (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 0045200-02.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:CRISTIANE 

BATISTA LUIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA NIEDERLE 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0005182-70.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CLAUDIO ROJAS (REQUERENTE)

THEREZINHA DE JESUS SOUZA GOMES (REQUERENTE)

RUBIANE TRAJANO OLIVEIRA (REQUERENTE)

SOUZENI RODRIGUES DE ALENCAR (REQUERENTE)

MARILENE FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

VICENTE DE PAULA MIRANDA (REQUERENTE)

TEREZINHA NEVES AMORIM (REQUERENTE)

VANDA MARIA SILVA (REQUERENTE)

WANDERLUCIA FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

ROSIMARY LEAL MATOS SILVA (REQUERENTE)

NEUCI DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI HERMINIO TOME OAB - MT10437/B (ADVOGADO(A))

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT16861-O 

(ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0005182-70.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:MARILENE 

FERREIRA GARCIA e outros (10) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIOVANI HERMINIO TOME, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS, MARIANA 

CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500228-15.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados bancários de acordo com o art. 6º, § 

1º do Prov 11/2017 CM. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013782-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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RUTE MARQUES FIGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013782-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUTE MARQUES 

FIGUEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE 

PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO POLO PASSIVO: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

04/06/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013783-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANNA CAROLINE SOUSA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013783-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALIANNA 

CAROLINE SOUSA CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRACE 

ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNOLIA MOURA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001742-62.2020.8.11.0001. AUTOR: MAGNOLIA MOURA DA SILVA REU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT Vistos, etc. Trata-se de reclamação na 

qual a parte autora pretende isenção sobre imposto de renda por motivo 

de ser portadora de moléstia grave, dentre elas, a sinovite e a 

tenossinovite. Em síntese, diz a parte requerente que é portadora de 

doença incapacitante e está sofrendo retenção sobre imposto de renda, o 

que considera indevidos diante do conteúdo da Lei 7.713/88. O artigo 3º 

da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na 

espécie, nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos 

próprios ao excepcional deferimento da tutela, haja vista o potencial risco 

de irreversibilidade da decisão. Além disso, o deferimento de liminar que 

implique em condicionar a administração a realizar eventual liberação de 

recursos como ocorre no caso de modificação de pagamento de direitos 

funcionais e isenção ou alteração de percentual de retenção de tributos 

incidentes sobre o subsídio de servidor público não deve ser realizada de 

forma provisória, mormente diante dos limites impostos pelos artigos 1ºe § 

3º da Lei n° 8.437/92 e 1º e 2-B da Lei 9494/97. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006057-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006057-36.2020.8.11.0001. REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual a parte autora pretende isenção sobre imposto de 

renda por motivo de ser portadora de moléstia grave, dentre elas, a 

cardiopatia grave. Em síntese, diz a parte requerente que é portadora de 

doença incapacitante e está sofrendo retenção sobre imposto de renda, o 

que considera indevidos diante do conteúdo da Lei 7.713/88. O artigo 3º 

da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na 

espécie, nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos 

próprios ao excepcional deferimento da tutela, haja vista o potencial risco 

de irreversibilidade da decisão, bem ainda por não ter sido apresentado o 

processo administrativo. Além disso, o deferimento de liminar que implique 

em condicionar a administração a realizar eventual liberação de recursos 

como ocorre no caso de modificação de pagamento de direitos funcionais 

e isenção ou alteração de percentual de retenção de tributos incidentes 

sobre o subsídio de servidor público não deve ser realizada de forma 

provisória, mormente diante dos limites impostos pelos artigos 1ºe § 3º da 

Lei n° 8.437/92 e 1º e 2-B da Lei 9494/97. Ante o exposto, INDEFERE-SE o 

pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

o requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011495-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO CANDIA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011495-43.2020.8.11.0001. REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO CANDIA 

AZEVEDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação cujo escopo é obter a suspensão de débitos inscritos em 

dívida. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao 

referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para “processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa”. A instalação da referida vara ocorreu aos 12/12/2014, conforme 

fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de 
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demanda própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010091-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN ROBERSON VIANA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010091-54.2020.8.11.0001. REQUERENTE: ALLAN ROBERSON VIANA 

DA CRUZ REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, 

etc. Trata-se de reclamação porposta em face do DETRAN/MT na qual a 

parte autora pleiteia a suspensão de multa de trânsito e desvinculação do 

licenciamento ao pagamento. Em síntese, afirma a parte requerente que 

recebeu notificação de instauração de processo administrativo de 

suspensão de sua CNH, alegando que não foi anteriormente notificado da 

multa por “dirigir sob influência de alcool”, que resultaria na suspensão do 

direito de dirigir. Requer: Seja CONCEDIDA a TUTELA DE URGÊNCIA INITIO 

LITTIS e INAUDITA ALTERA PARS a fim de determinar que a Requerida 

suspenda IMEDIATAMENTE os efeitos do auto de infração MTA0741711 

combatido na presente lide, culminando-se multa diária, a ser fixada por 

Vossa Excelência, para o caso de descumprimento da ordem, o que 

desde já fica requerido; O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Para habilitar a suspensão 

do ato quando se discute aspectos de legalidade da multa é necessário 

que a inicial venha instruída com prova documental do alegado, sem a qual 

não há como se concluir pela ilegalidade do ato combatido, mormente sem 

oportunizar a oitiva da parte contrária. Não se afasta ato com mera 

alegação fática do administrado/contribuinte, divorciada de prova. Desse 

modo, sem a apresentação da cópia integral do processo administrativo 

que resultou na imposição de penalidade no qual se poderá aferir, entre 

outros aspectos, a formalidade da notificação não é possível o 

afastamento, sem facultar o contraditório, do ato administrativo que se 

presume legítimo. O prazo máximo é para expedição da notificação de 

autuação. O documento apresentado pela parte autora é a notificação de 

imposição de penalidade, para a qual não há prazo determinado. Como a 

parte autora trouxe aos autos somente extrato da multa discutida, não há, 

a princípio, comprovação de extemporaneidade da notificação de 

autuação que autorize o afastamento do ato administrativo. Ante o 

exposto, indefere-se o pedido de tutela provisória de urgência. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, para que apresente(m) a documentação de que disponha(m) para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1055566-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZALINA PRUDENCIO MUBARACK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT12929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1055566-44.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: NILZALINA PRUDENCIO 

MUBARACK EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de 

reclamação na qual a parte autora pleiteia: “1). A concessão de medida 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, como medida de urgência para 

fins que a requerida seja compelida a providenciar IMEDIATAMENTE o 

necessário para inclusão dos dados da autora à lista dos concorrentes ao 

sorteio de imóveis, ao projeto social de Habitação – “Minha Casa Minha 

Vida”, conjunto habitacional Nico Baracat, localizado em Cuiabá/MT, com 

previsão de sorteio para a data janeiro de 2020,”. Em síntese diz a parte 

autora que faz jus a participação no Programa Minha Casa Minha Vida – 

PMCMV e pretende assegurar a participação na escolha do Residencial 

Nico Baracat, cujo sorteio estaria previsto para janeiro/2020. Nessa fase 

própria de cognição sumária e não exauriente não é possível a concessão 

da tutela provisória sem a oitiva da parte contrária, haja vista que é 

preciso facultar ao Município esclarecer as razões da suposta retirada da 

parte autora da lista de pretendentes. Ademais o sorteio, previsto para 

janeiro de 2020 já ocorreu o que retira a urgência. Ante o exposto 

indefere-se o pedido de tutela provisória. Dispensa-se a audiência de 

conciliação com amparo no Enunciado 1. Cite-se o(s) requerido(s), com as 

advertências legais, especialmente para apresentar (em) a documentação 

de que disponha(m) para esclarecimento da causa, observando quanto a 

pessoa jurídica de direito público os termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009, e quanto a pessoa jurídica de direito privado a Lei 9.099/95. 

O prazo para contestar é de 30 dias. Em seguida intime-se a parte autora 

para, querendo, impugnar, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para 

sentença. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041875-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA BAZAR EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1041875-94.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MEGA BAZAR EIRELI - EPP REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação anulatória de 

débito fiscal. A parte autora postula: “a) Seja concedida a tutela de 

urgência (ex vi do art. 151, IV do CTN) a fim de que seja suspensa a 

exigibilidade dos Fatos Geradores de 07 a 09/2018 (doc. 02), até o 

julgamento final da presente medida; b) II – Seja determinada, também por 

meio de decisão liminar, que o fisco estadual se abstenha de enviar tais 

valores à PGE, para que aquele Órgão inscreve em dívida ativa e, com 

isso, promova protesto e/ou execução fiscal acerca dos referidos 

lançamentos;” Argumenta, em síntese, que sofre cobrança de tributo 

indevido relativo a lançamentos por regime de tributação estimativa 

simplificada reconhecido pelo TJMT como eivado de ilegalidade. O artigo 3º 

da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A 
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ordem suspensiva da exigibilidade do crédito tributário depende, nos 

termos do art. 151, II, do CTN, de depósito integral e em dinheiro, na forma 

do que preconiza a Súmula 112 STJ. Ante o exposto, INDEFERE-SE o 

pedido de tutela provisória. Dispensa-se a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que dispõe para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, 

querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intimem-se o requerente para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Em seguida conclusos para a sentença. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022938-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022938-02.2019.8.11.0041 AUTOR(A): NOVO MUNDO AMAZONIA 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação formulada por empresa que não se qualifica como 

ME e EPP. O feito veio após decisão declinatória proferida pelo juízo da 4ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública. Considerando que se evidencia, 

aparentemente, hipótese de erro material, haja vista a parte autora não se 

qualifica como ME ou EPP, possui 74 filiais e capital social de R$ 

234.170.137,00 (duzentos e trinta e quatro milhões, cento e setenta mil, 

cento e trinta e cinco reais), determina-se a devolução dos autos ao juízo 

fazendário de origem, facultando-lhe, caso vislumbre de modo diverso, a 

restituição a este juizado para aparelhar o cabível conflito de competência. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010087-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN ROBERSON VIANA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010087-17.2020.8.11.0001. REQUERENTE: ALLAN ROBERSON VIANA 

DA CRUZ REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, 

etc. Trata-se de reclamação porposta em face do DETRAN/MT na qual a 

parte autora pleiteia a suspensão de multa de trânsito e da penalidade de 

suspensão do direito de dirigir. Em síntese, afirma a parte requerente que 

recebeu notificação de instauração de processo administrativo de 

suspensão de sua CNH, alegando que não foi anteriormente notificado da 

multa por “dirigir sob influência de alcool”, que resultaria na suspensão do 

direito de dirigir. Requer: “Seja CONCEDIDA a TUTELA DE URGÊNCIA INITIO 

LITTIS e INAUDITA ALTERA PARS a fim de determinar que a Requerida 

suspenda IMEDIATAMENTE os efeitos do auto de infração MTA0741711 

combatido na presente lide, culminando-se multa diária, a ser fixada por 

Vossa Excelência, para o caso de descumprimento da ordem, o que 

desde já fica requerido”; O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Para habilitar a suspensão 

do ato quando se discute aspectos de legalidade da multa é necessário 

que a inicial venha instruída com prova documental do alegado, sem a qual 

não há como se concluir pela ilegalidade do ato combatido, mormente sem 

oportunizar a oitiva da parte contrária. Não se afasta ato com mera 

alegação fática do administrado/contribuinte, divorciada de prova. Desse 

modo, sem a apresentação da cópia integral do processo administrativo 

que resultou na imposição de penalidade no qual se poderá aferir, entre 

outros aspectos, a formalidade da notificação não é possível o 

afastamento, sem facultar o contraditório, do ato administrativo que se 

presume legítimo. O prazo máximo é para expedição da notificação de 

autuação. O documento apresentado pela parte autora é a notificação de 

imposição de penalidade, para a qual não há prazo determinado. Como a 

parte autora trouxe aos autos somente extrato da multa discutida, não há, 

a princípio, comprovação de extemporaneidade da notificação de 

autuação que autorize o afastamento do ato administrativo. Ante o 

exposto, indefere-se o pedido de tutela provisória de urgência. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, para que apresente(m) a documentação de que disponha(m) para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1020032-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. DE ALMEIDA CAPISTRANO - ME (EXEQUENTE)

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA CAPISTRANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT7951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1020032-62.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: L. F. DE ALMEIDA CAPISTRANO 

- ME, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA CAPISTRANO EXECUTADO: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação cujo escopo é obter a suspensão de débitos inscritos em 

dívida. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao 

referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para “processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa”. A instalação da referida vara ocorreu aos 12/12/2014, conforme 

fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de 

demanda própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 
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Execução Fiscal. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001214-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA MANDACARI EIRELI - - ME EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE KUNAN OAB - GO30419 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001214-96 .2018 .8 .11 . 0 0 0 1  A U T O R ( A ) :  T R A N S P O R T A D O R A 

MANDACARI EIRELI - - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação com pretensão de 

declaração de inexistência de débito fiscal na qual a parte autora postula: 

“1 – Seja determinado, liminarmente, inaudita altera parte, a expedição pela 

Secretaria de Estado de Fazenda deste Estado, da Certidão Negativa de 

Débitos – CND, em favor da Requerente TRANSPORTADORA MANDACARI 

EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.001.836/0010-15 e Inscrição 

Estadual nº 13.515.199-6 OU de forma subsidiária certidão positiva com 

efeito de negativa até a discussão final do débito.” Na petição de emenda 

esclarece: “1) No item II.C “Da quitação da dívida cobrada”, da petição 

inicial, vem informar que o valor que está sendo cobrado, contudo, já foi 

quitado é de R$24.265,39 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco 

reais e trinta e nove centavos), conforme relatório de quitação de 

parcelamento referente ao período de 12/2005 à 04/2010 em anexo 

(ressalta-se que referido relatório também já fora anexado a inicial). 2) No 

item II.D “Da prescrição”, da petição inicial, vem informar que o valor que 

está sendo cobrado, contudo, encontra-se prescrito é de R$12.666,76 

(doze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), 

conforme certidão de pendências tributárias referente ao período de 

01/02/2010 à 01/02/2012 em anexo (ressalta-se que referida certidão 

também já fora anexada a inicial).” Portanto a suspensão pleiteada para 

fins de emissão da CND é relativa ao débito de R$ 12.666,76. O artigo 3º 

da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A 

ordem suspensiva da exigibilidade do crédito tributário depende, nos 

termos do art. 151, II, do CTN, de depósito integral e em dinheiro, na forma 

do que preconiza a Súmula 112 STJ. Ante o exposto, por ora, 

INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória salvaguardando a possibilidade 

de revisão na hipótese de ser efetivado o depósito na importância de R$ 

12.666,76 o qual fica, desde logo, autorizado em conta judicial vinculada 

ao processo em epígrafe. Dispensa-se a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que dispõe para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, 

querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intimem-se o requerente para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Em seguida conclusos para a sentença. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009104-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO VICENCIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009104-18.2020.8.11.0001. REQUERENTE: SILVANO VICENCIO ALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual a parte autora pretende a “Conceder liminar inaudita 

altera pars para que a parte Requerida ressarça o valor corrigido, 

descontado de forma unilateral na folha de pagamento do requerente 

referente ao mês janeiro/2019, fevereiro/2019 e março/2019, perfazendo 

um valor total, devidamente corrigido de 21.896,78 (vinte e um mil, 

oitocentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos) através de 

folha suplementar sob pena de multa diária em caso de descumprimento 

de ordem judicial, até o transito em julgado desta demanda”; O artigo 3º da 

Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na 

espécie incide vedação ao deferimento da tutela na forma pretendida, haja 

vista que determinar, de forma provisória, o imediato pagamento sem a 

manifestação prévia implica em condicionar a Fazenda Pública a realizar 

liberação de recursos, o que não é possível face a necessidade de 

observância dos limites estabelecidos pelos artigos 1º[1] e 2-B da Lei 

9494/97[2]. Ademais, não há como deferir o pedido liminar sem adentrar no 

mérito da demanda e sem a oitiva da ré. Ante o exposto, INDEFERE-SE o 

pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

o requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do 

Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 

7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 

5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 

de junho de 1992. Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação 

de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada 

após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, 

de 2001). g.n.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012070-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GAUDENCIO DA COSTA MEIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012070-51.2020.8.11.0001. REQUERENTE: GAUDENCIO DA COSTA 

MEIRA FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora postula pela nulidade de ato 

administrativo que indeferiu seu ingresso em cargo público após ter sido 

aprovado em ampla concorrência, com a consequente renovação de 

perícia médica. Em síntese, afirma a parte requerente que foi declarado 

inapto a assumir o cargo pleiteado por possuir deficiência auditiva, 

todavia, alega ser insuficiente para prestar o certame pela cota de PCD. 

Aduz que o médico examinador não deu motivos suficientes para justificar 

sua desqualificação para a vaga de APOIO ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAL – MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA. O artigo 

3º da Lei 12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, de ofício, ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Os elementos dos autos não evidenciam hipótese de 

concessão da tutela provisória, porquanto não é possível, nessa fase 

embrionária, se contrapor, à conclusão da comissão oficial. Consta do 

laudo de id. 30117234 que o candidato apresenta “(...) surdez de grau 

moderado a severo na orelha direita e na orelha esquerda perda auditiva 

leve a severa. (...) e concluiu: “(...) que o Periciando, no momento, 

apresenta inaptidão para o cargo proposto justificado pela perda auditiva”. 

O atestado médico particular apresentado datado de 31/01/2020, não vai 

de encontro com as indicações do laudo oficial elaborado ao dia 
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14/02/2020, sendo caracterizado o grau de perda auditiva do autor. Desse 

modo, não sobressai a probabilidade necessária para a concessão da 

tutela nessa fase. Inoportuna a antecipação de prova pericial antes da 

resposta do réu, haja vista a presunção de legitimidade dos atos da 

administração. Ante o exposto indefere-se o pedido de tutela de urgência. 

A matéria não autoriza conciliação. De modo que dispensa-se a audiência. 

Cite-se o requerido ESTADO DE MATO GROSSO, com as advertências 

legais, especialmente para apresentar a documentação de que disponha 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e querendo contestar no prazo de legal. Em seguida intime-se o réu para 

impugnar e volvam conclusos. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019107-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE CONCEICAO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1019107-66.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARILEIDE CONCEICAO DE 

MIRANDA REQUERIDO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT Vistos, etc. Recebe-se a emenda à 

petição inicial. Retifique a secretaria o polo passivo para substituir o MT 

PREV pelo Município de Cuiabá. Cuida-se de reclamação na qual a parte 

autora postula pensão por morte de seu falecido companheiro. O artigo 3º 

da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. 

Nessa fase de cognição sumária não se identificam os requisitos próprios 

ao excepcional deferimento da tutela, haja vista que a dúvida se 

implementa sobre a própria condição de beneficiária. Além disso, o 

deferimento de liminar que obrigue o requerido a adotar providência para a 

concessão imediata de pensão por morte implica em determinar, por via 

transversa, eventual liberação de recursos o que viola os limites do art. 1º 

e § 3º da Lei n° 8.437/1992 e art. 1º e 2-B da Lei 9494/97. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. Dispensa-se a 

audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar (em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009, e querendo contestar no prazo de 30 dias. Em seguida 

intime-se a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos para a sentença. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012321-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETH ROSA DE CASTRO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012321-69.2020.8.11.0001. REQUERENTE: DEUSDETH ROSA DE 

CASTRO MAGALHAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de reclamação na qual a parte autora postula: “Seja 

concedida a tutela de urgência para o fim avaliar os títulos apresentado 

pela Demandante, bem como proceder a nova classificação;”. Em síntese, 

afirma a parte requerente que se submeteu a certame para vaga de 

professor temporário e só não foi investida no cargo em decorrência de 

não ter preenchido no formulário de títulos a quantia que realmente 

possuía além do mínimo necessário para sua investidura. Pede a reanálise 

dos títulos que foram apresentados, o que supostamente classificaria a 

pretendente em 1º lugar no certame. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 

estabelece que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Os 

elementos dos autos não evidenciam hipótese de concessão da tutela 

provisória, porquanto não delineado o risco de dano de difícil ou incerta 

reparação, além de ter relatado ter cometido erro de marcação no 

formulário de provas e títulos, não comprovando efetivamente o direito 

liquido e certo ou arbitrariedade da administração pela preterição. 

Indefere-se a tutela provisória de urgência. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007672-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MALDONADO FERREIRA PLAQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007672-61.2020.8.11.0001. REQUERENTE: FABIANO MALDONADO 

FERREIRA PLAQUI REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA C/C TUTELA DE URGENCIA E DANO 

MORAL proposta em face do DETRAN/MT na qual a parte autora pretende: 

“1 - LIMINARMENTE SEJA ACOLHIDO O PEDIDO DA TUTELA DE URGENCIA 

PARA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA MULTA IMPOSTA NO VEICULO 

L-200 TRITON 2.4 HLS, Placas QBE0960,(documento em anexo) QUE O 

REQUERENTE ERA O CONDUTOR E SEUS REPECTIVOS EFEITOS, 

MANTENDO-SE ASSIM SUA CNH SOB SUA POSSE ATE QUE SE ESGOTEM 

TODAS AS POSSIBILIDADES DO SEU DIREITO DE DEFESA, CONFORME 

DICÇÃO DO ART 265 DO CTB C/C ARTIGO 5 INCISO LV DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JUNTAMENTE COM AUTORIZAÇÃO PARA O 

LICENCIAMENTO DO VEICULO ACIMA DESCRITO, protestando ainda pela 

produção de provas por todos os meios admitidos em direito e cabíveis a 

espécie”. Diz, em síntese, que foi abordado em uma blitz da Policia Militar, 

sendo que supostamente com a documentação em dia, teria sido forçado 

a fazer o exame de etilometro, momento em que recusou e ainda assim foi 

autuado pelo artigo 165-A do CTB. Alega que se recusou ao teste do 

etilômetro, narrando que o teste não é o único meio de se confirmar ou não 

a embriaguez do condutor. Além disso, relata que o recurso administrativo 

1548/2019 teve seu pedido de cancelamento da multa, restabelecimento 

de pontos e da CNH indeferidos. O art. 3º da Lei 12.153/2009 determina 

que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir 

quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, 

para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Tratando-se de 

questionamento referente a imposição de penalidade por infração de 

trânsito, vige a presunção de legitimidade dos atos da Administração 

Pública, que contestou alegando a validade do ato. No caso dos autos o 

próprio autor afirma que se recusou a realizar o teste para aferir perante 

as autoridades se havia ingerido bebida alcoólica e conduzido veículo 

automotor logo em seguida. Nesse contexto, INDEFERE-SE o pedido de 

tutela provisória. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006468-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAREMBERG PROENCA DE ARRUDA RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS OAB - MT13837/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006468-79.2020.8.11.0001. AUTOR: NAREMBERG PROENCA DE 

ARRUDA RONDON REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação cujo escopo é obter a suspensão de débitos inscritos em 

dívida. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao 

referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para “processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa”. A instalação da referida vara ocorreu aos 12/12/2014, conforme 

fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de 

demanda própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061560-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS PENAFORT CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI OAB - MT22175/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1061560-53.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE MARCOS PENAFORT 

CONCEICAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de ação na qual a parte autora postula: “Conceder TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA, (pedido liminar), no sentido de determinar ao 

Requerido proceda com a renovação do ato de nomeação do Autor, 

anulando-se o ato que tornou sem efeito a sua nomeação, reabrindo o 

prazo para apresentar a documentação necessária para a posse, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para a 

hipótese de descumprimento total, parcial ou cumprimento moroso, 

valendo-se, se for caso, de quaisquer uma das medidas específicas 

previstas no art. 297 do Código de Processo Civil, para assegurar a 

eficácia do provimento jurisdicional;” Em síntese, afirma a parte requerente 

que não foi notificada pessoalmente referente a sua nomeação, ocorrida 

muito tempo após a homologação do certame em que foi aprovada. 

Discorre que em razão do lapso não tomou conhecimento do chamamento 

público feito exclusivamente por publicação no Diário Oficial, ocorrendo à 

perda do direito a vaga. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 

estabelece que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Os 

elementos dos autos não evidenciam hipótese de concessão da tutela de 

urgência, especialmente porque se fundam no argumento de que não 

houve notificação pessoal, cuja prova deverá ser produzida pelo 

requerido a fim de comprovar, via documental, que o fez. Diante do 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Dispensa-se 

audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500228-15.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500228-15.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: CLAUDIO ROBERTO NATAL 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. O exequente pugna 

pelo levantamento de valores depositados pelo executado e requer 

constrição de valores aduzindo que o débito foi pago sem a atualização 

devida relativa a mora. Compulsando os autos verifica-se que houve a 

quitação nos exatos termos do requisitório expedido, contudo de forma 

extemporânea. Certificado o decurso de prazo para pagamento (id 

16386678) e remessa à contadoria apurou-se a diferença- relativa amora 

na importância de R$1.910,24. Verificada a hipótese de pagamento 

extemporâneo, segundo o regramento, aplica-se o disposto no art. 6º do 

Provimento 11/2017-CM, exceto na hipótese do depósito ser aceito pelo 

credor, o que não é o caso dos autos. O valor remanescente é relativo à 

diferença dos cálculos realizados pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. No caso, despicienda a expedição de requisição 

complementar haja vista que na data do pagamento, realizado de forma 

extemporânea, a Fazenda Pública deveria ter observado a atualização de 

valores para a integral quitação, o que autoriza a imediata constrição 

prevista no art. 6º do provimento 11/2017-CM. Ante o exposto: 1) Segue o 

alvará do valor incontroverso; 2) Considerando que o valor da mora está 

apurado no cálculo de id 24628519 defere-se o pedido de sequestro, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: CLAUDIO ROBERTO NATAL 

JUNIOR (CPF N° 904.547.071-34) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO 

(CNPJ N° 03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$1.605,54 (sendo o valor 

R$1.190,07 referente ao crédito do exequente, o valor de R$415,47 

relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de guia 

previdenciária: R$147,09 Valor para quitação de guia de IR: R$157,59 

Valor total bloqueado: R$1.910,24 (hum mil, novecentos e dez reais e vinte 

e quatro centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial 

de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 5 dias (art. 854, § 3º, - CPC/15), bem como para ciência de que o 

silêncio autorizará o levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500110-39.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SOUZA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500110-39.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: EDIMAR SOUZA LOPES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502037-69.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULA VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502037-69.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JUAREZ PAULA VIANA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022661-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL JM DE ARMARINHOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

GIOVANI HERMINIO TOME OAB - MT10437/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1022661-88.2016.8.11.0041 REQUERENTE: COMERCIAL JM DE 

ARMARINHOS LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL 

proposta por COMERCIAL JM DE ARMARINHOS LTDA-ME em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, no mérito, a anulação do crédito 

tributário em razão da prescrição. Citado, o requerido apresentou defesa. 

Passa-se à apreciação. Extrai-se do conjunto probatório a ocorrência do 

fato gerador no período de referência de 01/08/2005 a 12/2012, a 

formalização do crédito tributário, e os respectivos parcelamentos: a) 

TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE PARCELAMENTO 

FUNEDS-SEMANA CONCILIAÇÃO FISCAL – 06/06/2014; b) TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE PARCELAMENTO PARC 

REFAZ ART. 5º TRIBUTO MUTIRÃO FISCAL – 14/07/2015; c) TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE PARCELAMENTO 

PARC.REFIS FATO GERADOR ATÉ 2012/TRIBUTO – 05/01/2017; d) TERMO 

DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE PARCELAMENTO COTA 

ÚNICA REFIS FATO GERADOR ATÉ 2012/MULTA ACESS – 06/01/2017). A 

requerente traz a informação de id. 4816894, quando foi notificada pela 

SEFAZ (Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial nº 

232040/54/28/2016) sobre o cancelamento dos contratos gerados com 

base na Lei nº 9.481/2010, que instituiu o FUNEDS (regulamentado pelo 

Decreto nº 526/2011), em cumprimento ao acórdão da ADIN nº 

0100642-47.2013.8.11.000, Código 100642/2013 - TJMT, o qual declarou a 

inconstitucionalidade da Lei 9.481/2010 e, por consequência, do Decreto 

526/2011, com efeitos ex tunc. O julgamento da ADIN nº 100642/2013 

retirou toda a validade e eficácia da Lei nº 9.481/2010 e do Decreto nº 

526/2011, de modo que todos os parcelamentos realizados sob a sua 

égide, mesmo quitados, foram cancelados e os créditos tributários 

restabelecidos, ipsis litteris: “Assim, considerando que a lei e o decreto 

adversados preteriram os contribuintes que regularmente honraram seus 

débitos, bem como os Municípios que não receberam a contento a parcela 

que lhes é devida do produto da arrecadação de impostos estaduais, 

afigura-se-nos imperativa a atribuição de efeitos ex tunc à presente ação, 

em ordem a ensejar a nulidade das remissões e anistias ocorridas no 

período de vigência de tais regramentos, de sorte que os créditos e ativos 

resgatados passam a existir regularmente, com vigência pretérita, 

devendo a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, 

sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências 

necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas.” 

Registra-se, por oportuno, que a regra nas decisões definitivas de 

controle concentrado de constitucionalidade é a aplicação do efeito ex 

tunc. Em síntese, isto significa que todos os atos praticados com 

fundamento na Lei nº 9.481/2010 e no Decreto nº 526/2011 foram 

anulados desde o momento de vigência desta lei, e aqui se inclui o 

parcelamento realizado com a parte requerente. PRAZO DECADENCIAL 

Considerando o efeito ex tunc da decisão, insurge-se a parte requerente 

quanto ao reconhecimento da decadência para constituição de novo 

crédito fiscal, contudo, afasta-se a alegação, tendo em vista que não se 

trata de novo lançamento e sim de cancelamento de parcelamento e 

recálculo do débito. Com os lançamentos dos créditos tributários objeto de 

parcelamento não há que se falar em decadência, que só é admissível no 

período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até 

que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou 

enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que se tenha 

valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e ainda não 

se iniciou a fluência de prazo para prescrição. Vê-se que o documento 

enviado pela SEFAZ/MT à requerente não se trata de um aviso de 

cobrança/lançamento, mas de Notificação de Cumprimento de Decisão 

Judicial na qual consta o motivo do cancelamento do parcelamento 

anteriormente concedido e o recálculo do débito. PRAZO PRESCRICIONAL 

De igual modo não há que se falar em prescrição para a cobrança do 

referido crédito, eis que a jurisprudência do STJ acerca do tema da 

prescrição dispõe: “(...) 6.2 TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO: o termo 

inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), 

assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, 

pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo 

irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito. (...)” (REsp 

1028592/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/08/2009, DJe 27/11/2009) Ainda, segundo entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, afastada a norma por inconstitucionalidade, a 

prescrição volta a correr por inteiro (AgRg nos Embargos de Divergência 

em Recurso Especial n. 1.037.426-RS, relatoria do Ministro Humberto 

Martins). E, nas hipóteses em que se declara a inconstitucionalidade de lei 

na seara tributária, embora haja intensa discussão sobre o tema, o STF 

tem firmado jurisprudência que a data do trânsito em julgado do acórdão 

da ADIN é o termo inicial da contagem do prazo prescricional. Portanto, no 

caso, o prazo prescricional teve início somente após o trânsito em julgado, 

ocorrido no dia 19/03/2015, da decisão que cancelou os parcelamentos e 

determinou a adoção das providências necessárias ao levantamento, 

apuração e cobrança dos saldos remanescentes. Esse marco da 

contagem da prescrição encontra ressonância no sistema porque o fisco, 
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à época ante a quitação do tributo, sequer tinha interesse processual na 

propositura da execução fiscal. Ou seja, somente após o trânsito em 

julgado da declaração de inconstitucionalidade e, consequente, 

cancelamento dos parcelamentos, é que exsurge o direito de ação, 

iniciando a partir daí o prazo prescricional quinquenal. De outro lado, a 

contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos a partir do trânsito em 

julgado da ADIN, 19/03/2015, não se expirou até a expedição da 

notificação de cumprimento da ADIN pela autoridade fiscal. Diante do 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; 

e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários nessa fase. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001399-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001399-37.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GISELE CORREA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, IBFC - 

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação anulatória de ato 

administrativo proposta por GISELE CORREA DOS SANTOS em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE 

FORMACAO E CAPACITACAO, almejando a anulação do ato administrativo 

que determinou sua desclassificação no concurso regido pelo Edital nº 

01/2017 da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso 

para concorrência a vaga de professora de educação básica para o 

município de Santo Antônio do Leverger/MT. Os requeridos citados, 

apresentaram contestação, contudo, o Estado de Mato Grosso não 

compareceu à audiência de conciliação. Considerando a indisponibilidade 

do interesse público (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. DECIDO. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade uma vez que, 

apesar de não atuar em nome próprio, o Instituto é executor do concurso 

público, sendo assim, constate-se também sua responsabilidade, por 

conseguinte, sua legitimidade passiva. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide. Alega a requerente que apesar de 

ter sido classificada na fase objetiva do certame, não teve sua prova 

subjetiva corrigida e, consequentemente, foi desclassificada do concurso. 

O Edital nº 01/2017 – SEDUC (id. 13615940) estabelece as normas 

relativas à realização do concurso público para provimento de vagas e 

cadastro de reserva para os cargos de professor da educação básica, 

técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional. O 

item 8.2.1 do Edital trata das regras e determinações exigidas para que os 

candidatos às vagas de Professor de Educação Básica e Técnico 

Administrativo Educacional tenham a prova discursiva corrigida e, 

consequentemente, permaneçam no certame. Além de habilitados, a 

classificação não deve ser superior a quatro vezes o número de vagas 

oferecida: 8.2. Da Prova Discursiva (Professor de Educação Básica e 

Técnico Administrativo Educacional): 8.2.1. A Prova Discursiva de caráter 

eliminatório e classificatório será aplicada no mesmo dia da Prova Objetiva. 

Somente serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos 

habilitados e melhores classificados na Prova Objetiva, até o limite de 4 

(quatro) vezes o número de vagas ofertadas, mais os empatados na 

última posição, e dos candidatos com deficiência habilitados na Prova 

Objetiva, ficando os demais candidatos reprovados e eliminados do 

concurso para todos os efeitos. Apesar da requerente ter sido habilitada 

na prova objetiva, ficou na 176ª classificação da ampla concorrência, 

conforme se extrai do documento acostado no id. 13615862, pág. 03, 

portanto, além do limite previsto no Edital, uma vez que para o perfil e 

lotação escolhido foram oferecidas 36 vagas, o que classifica para 

segunda etapa apenas os primeiros 144 candidatos habilitados. Assim, 

não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato que desclassificou a 

requerente sem a correção de sua prova discursiva. Ademais, a atuação 

do Poder Judiciário em matéria de concurso público é limitada a análise de 

vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado apreciar critérios de 

execução, formulação e correção das provas. Ante a natureza vinculativa 

do Edital, há impedimento para que modifique a decisão administrativa de 

desclassificação da requerente do certame. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029811-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NOVAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940-O (ADVOGADO(A))

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1029811-52.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANDERSON NOVAES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

ANDERSON NOVAES DOS SANTOS ajuizou a ação contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO almejando a anulação do curso CHOA/2017, regido pelo 

Edital de 08/08/2017, alegando suposta preterição em relação a 

candidatos com formação no curso Superior de Tecnologia em Segurança 

Pública oferecido pelo IFMT. Com isso, almeja preste a “suspender a 

realização do CHOA, determinando que o Réu reabra as inscrições, 

através de novo Edital, que não contenha os vícios daquele primeiro, 

especialmente, na exigência de que os candidatos tenham se formado 

pela IFMT e que o critério de convocação seja a média das notas obtidas 

naquele curso, ante a flagrante falta de razoabilidade, porquanto a própria 

PMMT apurou que tais notas estavam viciadas, além, de garantir a 

publicidade e prazo razoável para as inscrições. (...) No mérito, ao final, 

seja JULGADO PROCEDENTE o presente pedido, confirmando a liminar, 

para que se declare a nulidade daquele certame, determinando que outro 

seja realizado, respeitando-se os princípios da Administração Pública, 

olvidados no caso em análise.” Passa-se ao julgamento. Em preliminar a 

parte reclamada invoca a litispendência destes autos com o processo de 

nº 1015988-11.2018.8.11.0041 em trâmite neste juizado, aguardando 

trânsito em julgado da Sentença que extinguiu a ação com julgamento de 

mérito. Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada faz jus 

ao pretendido, uma vez que os pedidos descritos na inicial do referido 

processo são mais amplos que os pedidos deste processo, tratando das 

mesmas partes, pedido e causa de pedir. Assim, ressai dos autos a 

identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de 
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pedir, restando configurada de forma patente a figura jurídica da 

litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do 

mérito. Com isso, ACOLHE-SE a figura jurídica da litispendência, e por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, V do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Renata 

Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009361-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR CARDOSO DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009361-25.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ARTHUR 

CARDOSO DE MORAES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, 

dispensa-se o relatório. Trata-se de ACÃO ORDINÁRIA proposta por 

ARTHUR CARDOSO DE MORAES em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando a declaração de nulidade do exame psicotécnico 

realizado em uma das fases do concurso público para ingresso no cargo 

de Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Mato Grosso, nos termos do Edital de Abertura Nº 002/2013 - 

SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013, bem como a renovação do 

aludido teste psicológico, no qual foi considerado inapto. Argumenta que 

não foram observados critérios objetivos e as normas técnicas do 

Conselho Federal de Psicologia, bem como, ser deficiente a Lei Estadual 

que prevê o exame psicológico para os militares por não tratar 

inteiramente da matéria, relegando a tarefa à PORTARIA CONJUNTA nº 

20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, de 6/08/2012, razão pela qual 

tal Portaria seria ilegal, uma vez que os parâmetros de avaliação devem 

estar estabelecidos em lei e, somente em lei. Argumenta que, ainda assim, 

os requisitos estabelecidos na Portaria não foram observados na 

condução do teste nem ficou clara a metodologia utilizada. A liminar foi 

indeferida. Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se ao 

julgamento A arguição da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de 

Mato Grosso porque delegou a execução do certame a FUNCAB, não o 

exime da responsabilidade em relação ao concurso público, haja vista que 

a FUNCAB é mera executora do concurso público, e não atua em nome 

próprio, mas por delegação. Rejeita-se, pois, esta preliminar. Analisando o 

edital do concurso público, verifica-se o estabelecimento da avaliação 

psicológica, resultado público, a entrevista devolutiva e recurso do 

resultado do teste psicotécnico, como uma das fases do certame para 

ingresso na polícia militar, senão vejamos o que consta nos itens 10.2 e 

10.3 e 10.8 do Edital: 10.2. A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação 

de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite aferir 

a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as 

atribuições dos cargos de Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de 

Bombeiros Militar.(g.n.) 10.3. A avaliação consistirá na análise objetiva e 

padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e 

motivacionais dos candidatos, podendo ser aplicada coletivamente. Para 

tanto poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários 

aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e realizados por 

psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia. 10.8. Os 

instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim 

de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho 

positivo, serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros 

estabelecidos pelo Perfil comportamental do cargo conforme Portaria 

Conjunta n. 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC, DE 06/08/2012, publicada no 

Diário Oficial do Estado de 24/08/2012, dentre os quais serão 

considerados, para fins de indicação no Concurso aqueles descritos no 

edital de convocação para a fase. O Supremo Tribunal Federal decidiu 

sobre a matéria no julgamento da Repercussão Geral na Questão de 

Ordem no Agravo de Instrumento n.º 758.533[1] – Minas Gerais (AI n.º 

758.533 QORG/MG) fixou como solução para a questão da exigência de 

exame psicotécnico em concurso a seguinte tese, nos termos do voto do 

Ministro Relator: “(...) b) que seja reafirmada a jurisprudência da Corte 

segundo a qual a exigência do exame psicotécnico em concurso depende 

de previsão legal e no edital, e deve seguir critérios objetivos; (...)” 

Observa-se que a parte teve pleno conhecimento do resultado que o 

classificou inapto no exame psicológico bem como ficaram demonstrados, 

objetivamente, os motivos da reprovação no espelho da devolutiva que 

aportou aos autos. Ora, a inscrição no certame comprova que a parte 

autora tomou conhecimento e anuiu às condições do edital, uma vez que o 

edital vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato durante a 

realização do concurso público. Embora o autor sustente ilegalidades no 

edital (ausência de lei que autorize o exame e insatisfação com os 

critérios fixados), verifica-se que o autor sequer impugnou o edital, de 

modo que somente trouxe à baila a questão da ilegalidade depois que ser 

considerado inapto na avaliação psicológica. É cediço, pois, que se há 

ilegalidade patente no edital, cabia ao candidato suscitar a discussão do 

próprio edital, cumprindo a exigência de publicidade das regras. Vê-se, 

portanto, que as regras do certame são claras, os critérios objetivos e o 

autor teve acesso aos motivos de sua reprovação, de forma que pode 

exercer com plenitude o seu direito ao contraditório, interpondo recurso 

administrativo (não provido). Não há ilegalidade quando ao 

estabelecimento de critérios por meio da PORTARIA CONJUNTA nº 

20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC de 6/08/2012, porquanto a 

exigência de previsão legal determina que haja um diploma normativo 

prévio, público e específico sobre tais requisitos, de modo que inexiste 

vedação de que as especificidades de cada área sejam reguladas por 

atos normativos de caráter administrativo. Afinal de contas, esta Portaria 

Conjunta foi igualmente utilizada e aplicada a todos os candidatos do 

certame para a avaliação psicológica. A avaliação psicológica possui 

extrema relevância nesse concurso público da polícia militar, uma vez que 

se trata de exercício armado das funções. Ademais, o cargo de policial 

militar envolve grande responsabilidade, que submete a pessoa a 

condições de limite do estresse físico e emocional e, justamente por isso, 

deve demandar avalição rigorosa acerca das condições psicológicas do 

candidato, sob pena de colocar em risco a própria sociedade, ao invés de 

protegê-la. É certo que o fato de eventualmente alguns candidatos não 

apresentar perfil compatível com o cargo de policial militar, não significa 

que não possam desenvolver com eximia habilidade outras 

profissões/funções. Significa, simplesmente, que não estão aptos para o 

cargo de policial militar. Daí porque se verifica que, num universo de 

centenas de candidatos, apenas alguns apresentam mencionada 

incompatibilidade. Desse modo, os documentos dos autos comprovam a 

validade do teste psicológico realizado na parte autora diante do 

cumprimento de todos os requisitos legais. De consequência, não subsiste 

violação legal para se modificar as conclusões da banca examinadora, 

inclusive porque há limites para a intromissão judicial no resultado da 

avaliação. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do 

concurso público para declarar nulo o teste de avaliação psicológica que 

conclui pela inaptidão/não-recomendação do candidato se o referido teste 

foi realizado conforme as regras do edital, com o cuidado devido, estrita 

legalidade, objetividade e publicidade. Nesse sentido a jurisprudência: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO 

PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. REPROVAÇÃO. 

LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E 

PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO 

ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Desde que haja previsão legal e 

não sendo o exame psicotécnico irrecorrível nem sigiloso, tampouco 

havendo critérios subjetivos, deve ser afastada a tese de invalidade do 

teste. 2. Não é dado ao Judiciário rever os critérios de avaliação, ao ser 

reprovado no exame psicotécnico candidato ao concurso para soldado da 

polícia militar, uma vez que os requisitos se encontram expressamente 

previsto no edital e demais normas de regência do certame. Precedentes. 

3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS 31.748/AC, Rel. 
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Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 

14/05/2015). Ementa Concurso público. PMDF. Exame psicotécnico. 

Legalidade. 1 A L. 7.289/84, alterada pela L. 12.086/09, no art. 11, prevê 

exame psicotécnico nos concursos públicos para ingresso na PMDF. 2 - 

Se o exame psicotécnico, que conta com previsão legal, utilizou critérios 

objetivos de avaliação e assegurou ao candidato recurso administrativo, 

não se pode desprezar o seu resultado e permitir que candidato não 

recomendado prossiga no certame. 3 - Apelação não provida. (TJDF) 

Processo: APC 20140110285964 - Relator(a): JAIR SOARES - Julgamento: 

29/04/2015 - Órgão Julgador: 6ª Turma Cível - Publicação: Publicado no 

DJE : 12/05/2015 . Pág.: 387. Ressalta-se, por fim, que o laudo de 

psicólogo particular não serve para desqualificar o resultado apresentado 

pela banca examinadora que observou todas as regras do Edital, que 

frise-se, era de amplo conhecimento do candidato e nunca foi impugnado. 

A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA 

ANTECIPADA. MATRÍCULA. CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA. 

EDITAL. VINCULAÇÃO. EXAME PSICOTÉCNICO. REPROVAÇÃO. PROVA 

PERICIAL UNILATERAL. IMPRESTABILIDADE. O edital está para o concurso 

público assim como a lei está para o fato na formação do lícito e ilícito 

jurídico. -As condições editalícias previstas deverão ser obedecidas 

fielmente tanto pelo Poder Público como pelos participantes do certame. 

-Se o exame psicotécnico é eliminatório, a reprovação neste alija 

irreversivelmente do certame o respectivo candidato. -Ao fato jurídico 

segundo o qual o edital de concurso é lei tanto para o licitante quanto para 

a pessoa jurídica de direito público denomina-se princípio de vinculação ao 

edital. -O laudo pericial unilateral - elaborado fora do contraditório - não 

pode contrapor-se ao laudo pericial oficial para averiguação do perfil 

psicológico de candidato a concurso público. (TJMS AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CV Nº 1.0024.13.424914-3/001 - COMARCA DE BELO 

HORIZONTE - AGRAVANTE (S): KAIQUE MATOS JARDIM - AGRAVADO 

(A)(S): ESTADO DE MINAS GERAIS) g.n. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002823-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES OAB - MT12744/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002823-17.2018.8.11.0001 REQUERENTE: BOM CLIMA COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA - EPP REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. (artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação 

de indenização por danos materiais e morais proposta por BOM CLIMA 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a restituição do valor de R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) referente à compra de novo aparelho de DVR e HD para 

o estabelecimento comercial, bem como o recebimento de dano moral em 

quantia a ser arbitrada por este juízo porque a ausência de circuito de 

câmeras prejudicou a segurança do local. Citado, a parte reclamada não 

compareceu na audiência de conciliação, mas apresentou contestação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Preliminarmente, AFASTA-SE a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pelo reclamante, vez que o ESTADO DE 

MATO GROSSO foi o responsável pela apreensão dos objetos ora 

tratados. A parte autora alega que teve dois aparelhos de DVR 

(armazenadores de imagens de circuito interno de câmera) apreendidos 

pela polícia do Estado de Mato Grosso por conta de investigação policial e, 

como não conseguiu reaver os objetos, comprou um novo aparelho de 

DVR e HD, vez que a ausência de circuito de câmeras estaria 

prejudicando a segurança no estabelecimento comercial, que teria 

inclusive sido vítima de crime de roubo. Por tal razão, a reclamante pleiteia 

a indenização do valor pago com os novos aparelhos e o dano moral por 

seu patrimônio ficar exposto a crimes e concretamente ter sido alvo de 

um. Da análise dos documentos acostados nos autos, observa-se que os 

dois aparelhos de DVR foram legalmente apreendidos pela polícia civil do 

Estado de Mato Grosso, quando do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão nº 15/2017, que foi expedido nos autos de inquérito policial nº 

87132/2017, como vemos pelo respectivo mandado, auto circunstanciado 

e auto de busca e apreensão colacionados no id. 16937689. Ocorre que, 

o mencionado inquérito policial e todos os bens apreendidos no seu bojo 

foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, por força de decisão 

proferia pelo Ministro Mauro Campbell, em virtude da competência de foro 

de alguns dos investigados (id. 16938061), o que impossibilitou a 

devolução dos DVDs ao reclamante. A responsabilidade do Estado ou 

responsabilidade da Administração Pública, conforme a denominação de 

parte da doutrina encontra guarida constitucional, em especial, na 

disposição do art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988. Consigna-se, 

a propósito, que os policiais civis, na condição de agentes estatais e no 

exercício de suas funções, têm obrigação de zelar pela segurança pública 

com a finalidade exclusiva de manter a tranquilidade social, assim como 

assegurar o bem-estar da coletividade, adotando, quando necessário, 

medidas coercitivas para assegurar a ordem pública. Agindo dentro 

desses limites, atuam os policiais no estrito cumprimento de seus deveres 

legais, de modo que haverá responsabilidade civil do Estado quando ficar 

demonstrado abuso de poder ou arbitrariedade no exercício da função. No 

caso concreto, os bens foram apreendidos por força de mandado judicial 

expedido em procedimento criminal, ou seja, a apreensão é legalmente 

válida, sendo que sua restituição à parte autora não ocorreu porque os 

autos ainda estavam em tramitação. Em síntese, os objetos são provas 

legais do inquérito policial, que são imprescindíveis para elucidação dos 

fatos na futura ação penal e, por isso, só podem ser devolvidos após 

sentença judicial. Portanto, agiram os agentes de segurança pública no 

regular exercício do poder de polícia, conferido pela própria Constituição, 

não havendo elementos nos autos a indicar que agiram com exacerbação 

em sua conduta. Com efeito, diante da prova colhida, não há se falar em 

atuação estatal praticada com abuso de autoridade ou excesso de força 

que não aquela necessária ao cumprimento da atividade policial, no estrito 

cumprimento do seu dever legal, de modo que, ausente conduta ilícita, não 

há se falar em responsabilidade civil, não ocorrendo, por consequência, a 

respectiva obrigação de indenizar. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000905-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA BARRETO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000905-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ENEIDA BARRETO BORGES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação declaratória c/c 

indenizatória de danos materiais com pedido de julgamento antecipado da 

lide” ajuizada por ENEIDA BARRETO BORGES em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, almejando o recebimento do abono de permanência 

referente ao período de 06/2017 a 11/2018 no valor de R$ 51.497,31 

(cinquenta e um mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e um 

centavos). Citado, o reclamado não compareceu na audiência de 

conciliação, mas apresentou contestação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo 

apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). O abono de 

permanência consiste no reembolso da contribuição previdenciária aos 

servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do 

benefício da aposentadoria voluntária, e que, ainda assim, optem por 

permanecer em atividade. O abono de permanência está previsto no art. 

40, §19 da Constituição Federal e foi instituído pela Emenda Constitucional 

nº 41/2003, nos seguintes termos: “Art. 3º É assegurada a concessão, a 

qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como 

pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta 

Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses 

benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.” 

Analisando a Emenda Constitucional nº 47/2005 verifica-se que existem os 

seguintes requisitos para caracterizar o direito ao abono permanência: 

“Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas 

estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras 

estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, 

o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço 

público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos 

integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no 

serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se 

der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente 

aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de 

um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição 

prevista no inciso I do caput deste artigo.” (grifo nosso). Neste sentido, 

observa-se pelo histórico funcional (id. 19541589, págs. 10 a 13) e pelo 

ato nº 29.551/2018 (id. 19541587), que a parte autora foi nomeada para 

exercer o cargo de fiscalização e arrecadação em 19/02/1987 e 

aposentou voluntariamente no dia 05/12/2018, contando com 31 anos, 09 

meses e 17 dias de tempo total de contribuição. Considerando o disposto 

no inciso III, do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, no caso de 

mulheres, aumenta-se um ano de idade a cada um ano que exceder os 30 

anos de contribuição. Assim, tendo em vista que os documentos descritos 

no parágrafo anterior comprovam que a parte autora completou 31 anos 

de contribuição no dia 19/02/2018, acrescenta-se um ano a mais na sua 

idade nesta data. O documento de identificação civil juntado no id. 

19541586 demonstra que a data de nascimento da requerente é 

10/05/1963, de modo que no dia 19/02/2018 possuía 54 anos de idade, 

que somado ao um ano excedente resulta em 55 anos de idade. Em 

resumo, a partir do dia 19/02/2018, a autora possuía a idade, o tempo de 

contribuição e preenchia os demais requisitos previstos na Emenda 

Constitucional nº 47/2005 para a aposentadoria voluntária. Acerca disso, 

o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que uma vez 

completado o período necessário para aposentadoria voluntária e o 

servidor permanecendo na ativa, passa a ter direito ao referido benefício: 

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. 

MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o 

entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do 

abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a 

aposentadoria voluntária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (ARE 825334 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016). Em seu 

voto, o Min. Rel. Roberto Barroso destacou: “uma vez preenchido os 

requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não 

pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial 

para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento 

dos requisitos para a aposentadoria voluntária.”. Convém registrar que o 

texto constitucional estampa como requisitos à concessão do benefício 

apenas o preenchimento das condições para aposentadoria voluntária e a 

permanência em atividade do servidor, não sendo dado à administração 

limitar o direito constitucionalmente assegurado, exigindo prévio 

requerimento administrativo. Nesse contexto, o direito ao recebimento do 

abono de permanência vindicado deve ser assegurado ao servidor público 

desde a data do preenchimento de seus requisitos. Desse modo, a 

requerente faz jus ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19 da 

Constituição Federal, referente ao período de 19/02/2018 a 04/12/2018, 

correspondente ao tempo em que permaneceu em atividade, mesmo 

cumprindo os requisitos para aposentadoria voluntária. Indefere-se o 

pedido de id. 21012988, ante a ausência de plausibilidade do direito. Diante 

do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar o abono de 

permanência à parte autora no período de 19/02/2018 a 04/12/2018, a 

serem acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros 

de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000905-46.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000905-46.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA 

COELHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

total atualizado de R$ 1.707,47 (um mil e setecentos e sete reais e 

quarenta e sete centavos). Citados, os executados não opuseram 

embargos, conforme certidão lançada no id. 25159475. Passa-se à 

apreciação. Indefere-se o pedido de juntada dos holerites e documentos 

pelo Estado, uma vez que cabe a parte fazer prova de fato constitutivo do 

seu direito. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

1.707,47 (um mil e setecentos e sete reais e quarenta e sete centavos) a 

ser pago pelo ESTADO DE MATO GROSSO, conforme cálculo juntado no 

id. 21285073. Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 

40 da Lei nº 9.099/95). Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 
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legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001012-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROSANELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001012-85.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: RUDIMAR ROSANELI - ME 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL com Pedido de TUTELA ANTECIPADA proposta por 

RUDIMAR ROSANELI - ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a declaração de nulidade dos Autos de Apreensão e Depósito 

nº 1137188-2, 1136914-8 e, 1113819-2, lavrados em decorrência de falta 

de recolhimento antecipado de ICMS, sob a alegação de que a empresa 

esta sujeita ao regime de apuração normal de ICMS, bem como a 

mercadoria transportada, supostamente composta de madeira 

industrializada e/ou semielaborada, não está elencada como exceção 

prevista no artigo 132 do RICMS que exige o recolhimento antecipado de 

ICMS. Citado, o requerido apresentou contestação. A Liminar foi 

indeferida. Passa-se ao julgamento. Alega a requerente que é empresa 

atuante no mercado de madeira beneficiada desde 2009 sendo seus 

principais produtos: decking, portal, alizar, entre outros. Aduz que é 

contribuinte credenciado no regime de apuração normal de ICMS, sendo 

assim, promove o recolhimento de acordo com as disposições do art. 131 

do RICMS: Art. 131 Os estabelecimentos enquadrados no regime de 

apuração normal apurarão, no último dia de cada mês: (cf. art. 28 da Lei n° 

7.098/98) I – no Registro de Saídas: (...) II – no Registro de Entradas: (...) III 

– no Registro de Apuração do ICMS, após os lançamentos de que tratam 

os incisos I e II deste artigo: Aduz que os Autos de Apreensão e Depósito 

por transporte de madeira in natura sem recolhimento antecipado de ICMS, 

com fundamento nos artigos 2º, 3º, 4º, 72 e 95 do RICMS-MT são 

indevidos porque a empresa apenas comercializa madeira 

beneficiada/industrializada. Evidencia-se que, independente do regime 

adotado pela empresa, o art. 132 do RICMS especifica os produtos cuja 

apuração e recolhimento de ICMS deve obedecer ao regime antecipado, 

dentre eles esta inclusa a madeira in natura, vejamos: Art. 132 Nos termos 

do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1° do artigo 

127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou 

prestação: I - os microprodutores rurais de que trata o inciso I do caput do 

artigo 808 destas disposições permanentes; II - os pequenos produtores 

rurais e os produtores rurais, de que tratam os incisos II e III do caput do 

artigo 808 destas disposições permanentes e os estabelecimentos 

pertencentes a pessoa jurídica quando promoverem saídas interestaduais 

das seguintes mercadorias: (...) j) madeira in natura, bem como madeira 

simplesmente serrada, lenha, resíduos de madeira, cavaco de madeira e 

briquete de qualquer espécie; O cerne da questão consiste em definir se a 

empresa requerente, no momento da autuação, transportava mercadoria 

sujeita, exclusivamente, ao regime de recolhimento antecipado de ICMS. No 

intuito de comprovar os fatos alegados, a requerente colaciona aos autos 

tão-somente as Notas Fiscais nº 449, 448, 447 e 445 (id. 19812630), 

emitidas em 27/09/2018 e 13/09/2018, contudo tratam-se de documentos 

produzidos pela própria requerente, sendo assim, isoladamente não 

hábeis a desconstituir as informações adicionais lavradas pelo agente 

fiscal. Há de se ressaltar ainda, que em relação ao TAD nº 1138190-2, a 

autuação originou-se a partir de mercadoria acobertada pelas Notas 

Fiscais nº 488, 487, as quais não encontram-se no processo. Do conjunto 

comprobatório não é possível desconstituir de forma cristalina a autuação 

do fisco estadual, eis que independente do regime de recolhimento da 

empresa requerente, a autuação registra transporte de mercadoria in 

natura, cuja tributação exige apuração e recolhimento antecipado, em 

obediência ao art. 132, “j” do RICMS. Sendo assim, diante do exímio 

conjunto probatório trazido pela parte requerente, não há como 

desconsiderar a presunção de veracidade dos atos administrativos que 

não se afasta com a mera alegação da parte requerente. É cediço que 

incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte 

reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC, portanto alegando a 

existência de suposta ilegalidade na descrição da ação fiscal, cumpre que 

as demonstre através da apresentação mínima de documentos 

necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez. Nesse 

sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal, vejamos: Ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

(...) FÉRIAS INDENIZADAS. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. 

INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 

279 DESTA CORTE. (...) é indubitável que o ônus da prova é da parte 

autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de apresentar todos os 

documentos necessários para o julgamento de seu processo. E mesmo 

tendo sido reiteradas vezes alertada, assim não agiu, não cabendo ao 

Poder Judiciário colher as provas que a autora tem condição de obter, 

como é o caso dos autos, em que os órgãos públicos responsáveis não 

mais tem o dever de fornecer os documentos, dado o tempo decorrido, o 

que reforça a idéia de que caberia à autora possuir os documentos de seu 

interesse ou, ao menos, diligenciar para obtê-los. Destarte, tenho que o 

feito deve ser extinto sem exame do mérito, pela impossibilidade de análise 

do pedido, inclusive, para se fixar o valor atribuído à causa. Ante o 

exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, no 

termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.” 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (ARE 701377 AgR, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 30-11-2012 PUBLIC 03-12-2012) (g.n.) 

Nesse cenário, a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito não se 

revela ilegal, uma vez que retrata infração tributária, sendo vedado à 

Administração, dado o seu poder/dever de polícia, permanecer inerte, sob 

pena de inviabilizar o cumprimento da legislação que rege o ICMS. Diante 

do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial. E de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013472-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIE GRASIELLY PEREIRA DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1013472-18.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JULIE 

GRASIELLY PEREIRA DE ALMEIDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38 da Lei nº 9.099/1995). Trata-se de Ação 

Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por JULIE GRASIELLY 

PEREIRA DE ALMEIDA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO 

alegando não ter sido informada pessoalmente da nomeação ocorrida no 

dia 25/10/2013, por meio do Ato Nº 16.973/2013, para posse no cargo de 

Apoio Educacional - Limpeza, e que aludido ato foi revertido no dia 

30/04/2014, por meio do Ato Nº 20.141/2014, com a justificativa de que a 

mesma não compareceu no prazo legal para posse. Com isso almeja a 

declaração de nulidade do Ato Nº 20.141/2014, que tornou sem efeito o 

ato de sua nomeação (Ato Nº 16.973/2013), concessão de novo prazo 
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para que apresente os documentos necessários à posse, devendo ser 

convocada pessoalmente (via correio ou telefone). Tutela antecipatória 

deferida. Citado, o requerido apresentou contestação (id. 15156645). 

Decido. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Passa-se ao julgamento. A requerente apresentou 

no id. 13261431 o Ofício nº 022/2018/GRS/CP/SGP em que o requerido 

informa que sua nomeação se deu apenas no Diário Oficial, após longo 

decurso de tempo entre a data da realização do certame regido pelo Edital 

nº 004/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, homologado em 30 de junho 

2010. Após mais de 03 (três) anos da homologação do concurso, bem 

como o resultado dele, veio a nomeação e a sua convocação, sem 

qualquer notificação ou comunicação pessoal. Outro documento relevante 

é o Ato Nº 20.141/2014, publicado em 30 de abril de 2014, que tornou sem 

efeito o ato de nomeação da candidata sob o fundamento de que não 

compareceu no prazo legal de posse. Com efeito, entendo que a 

publicação da nomeação da requerente, em princípio, apenas no Diário 

Oficial do Estado de Mato Grosso, após longo decurso de tempo entre a 

data da homologação do concurso e a sua convocação, ofende o princípio 

da publicidade, disposto no artigo 37 da Constituição Federal, no qual 

impõe a Administração Pública ampla publicidade de seus atos. No caso, o 

ato da Administração não atingiu a sua finalidade, na medida em que 

obriga a candidata aprovada acompanhar diariamente, por mais de 03 

(três) anos, as publicações no Diário Oficial. O longo lapso temporal 

decorrido entre a data da realização, homologação do concurso e a 

nomeação da requerente, está em consonância com o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, que em caso análogo, se posicionou nesse 

sentido. APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — 

CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — 

INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. Não é 

razoável exigir de candidato classificado em concurso público o 

acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial. Ainda que 

o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e 

discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem ser 

interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Recurso não provido. (Apelação / Reexame Necessário 132835/2015, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/02/2016, Publicado no DJE 23/02/2016). É firme a orientação desta 

Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da 

publicidade a convocação para determinada fase de concurso público 

apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando 

transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a 

divulgação do resultado e a referida convocação. Isso porque é inviável 

exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das 

publicações oficiais. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 169460 / SP, Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/03/2016). ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE 

POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 

IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos, 

a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da 

homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, 

viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente 

a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, 

conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no 

REsp 1441628/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 18/06/2014, DJe 10/10/2014). Ademais, a nomeação é ato 

discricionário conforme o princípio de conveniência e oportunidade, sendo 

defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito em razão do Princípio da 

Separação e Independência dos Poderes, cabendo apenas verificar se o 

poder público agiu com observância da lei, e se de forma razoável e 

proporcional, o que não foi verificado no caso concreto. Deste modo, a 

requerente logrou êxito em demonstrar que o Estado de Mato Grosso foi 

negligente em não tê-la notificado para a entrega dos documentos e posse 

no cargo de Apoio Educacional - Limpeza, sendo desproporcional e 

inviável o acompanhamento diário das publicações oficiais, quando 

transcorrido razoável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação 

do resultado e a referida convocação. Diante do exposto, RATIFICA-SE a 

tutela de urgência deferida e JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para declarar nulo o Ato Nº 20.141/2014, que tornou 

sem efeito a nomeação da requerente JULIE GRASIELLY PEREIRA DE 

ALMEIDA, no cargo de Apoio Educacional - Limpeza, e determinar a 

reabertura do prazo para apresentação dos documentos e aferição dos 

requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital nº 

005/2009 – SAD/MT; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006858-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006858-65.2016.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO BISPO DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de ‘ação 

ordinária c.c cobrança’ proposta por FRANCISCO BISPO DA SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando “a retificação de 

seu ato aposentatório, para fins de conceder ao Requerente o direito de 

ser promovido, nos termos do artigo 44, da Lei 10.076/2014, à 3ª Sargento 

da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, a contar de abril de 2014, bem 

como requer seja condenado o Estado Requerido ao pagamento da 

diferença paga a menor no montante de R$ 6.610,91 (Seis Mil, Seiscentos 

e Dez Reais e Noventa e Um Centavos)”. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Passa-se ao julgamento. O requerente alega que é policial 

militar aposentado na graduação de Cabo, transferido para a inatividade 

em 04/09/2009. Todavia, aduz que em 31/03/14 foi aprovada a Lei 

Estadual 10.076/2014, que disciplina as promoções na polícia militar, e que 

incluiu a figura da promoção por requerimento, modalidade em que alega 

preencher os requisitos necessários ab sua promoção à 3º Sargento PM, 

a contar de abril de 2014, bem como o pagamento da diferença paga a 

menor. Verifica-se, portanto, que o objeto da presente ação consiste na 

retificação do ato aposentatório do requerente publicado no D.O. n° 25154 

de 04/09/2009, que repele-se em razão da prescrição do fundo de direito. 

Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido 

de que a demanda que versa sobre retificação de ato de aposentadoria 

não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição do fundo 

de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO 

NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. 

RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O 

MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E 

POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. 

OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069919/3/2020 Página 979 de 994



SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) No mesmo 

sentido, “é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito 

quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da 

ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do 

art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das 

prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura 

do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos 

EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 

05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usa a mesma regra: (...) 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DO 

ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO CASO CONCRETO – 

INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO DECRETO E DAS SÚMULAS 

443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O 

TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – NÃO 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a Fazenda 

Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, 

pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 

estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, tendo o 

prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito reclamado, por 

aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação busca configurar 

ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto é, relativa ao 

direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco anos deve 

ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da violação 

de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014). Assim, 

infere-se dos entendimentos colacionados, que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de aposentadoria importa na prescrição do fundo 

de direito após o transcurso de mais de cinco anos. In casu, o termo inicial 

da contagem deve fluir a partir da data em que o requerente alega ter 

nascido seu direito 04/09/2009. Não havendo prova nos autos de fato 

suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e observada a data em 

que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se 

fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública. Diante do 

exposto, ACOLHE-SE a prescrição do pedido inicial, e, por consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso II, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016312-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BORGES & BESSA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016312-35.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BORGES & BESSA LTDA - ME 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE ATO 

ADMINISTRATIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por BORGES & 

BESSA LTDA - ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando, no mérito, a anulação do crédito tributário em razão da 

decadência, bem como a restituição do valor dos pagamentos oriundos 

das remissões declaradas nulas (em razão da ADI 100642/2013 que 

declarou a inconstitucionalidade da Lei 9481/2010 – autorizava a 

instituição do FUNEDS) e dos valores pagos referente a NCDJ n. 

230238/54/28/2016. Citado, o requerido apresentou defesa. Passa-se à 

apreciação. Extrai-se das alegações da parte requerente a ocorrência do 

fato gerador no período de 01/02/2008 a 01/12/2009 e a formalização do 

crédito tributário, e respectivo pagamento. A requerente informa que, após 

quitação do débito, foi notificada pela SEFAZ (Notificação de Cumprimento 

de Decisão Judicial nº 230238/54/28/2016) sobre o cancelamento dos 

contratos gerados com base na Lei nº 9.481/2010, que instituiu o FUNEDS 

(regulamentado pelo Decreto nº 526/2011), em cumprimento ao acórdão 

da ADIN nº 0100642-47.2013.8.11.000, Código 100642/2013 - TJMT, o qual 

declarou a inconstitucionalidade da Lei 9.481/2010 e, por consequência, 

do Decreto 526/2011, com efeitos ex tunc. O julgamento da ADIN nº 

100642/2013 retirou toda a validade e eficácia da Lei nº 9.481/2010 e do 

Decreto nº 526/2011, de modo que todos os parcelamentos realizados sob 

a sua égide, mesmo quitados, foram cancelados e os créditos tributários 

restabelecidos, ipsis litteris: “Assim, considerando que a lei e o decreto 

adversados preteriram os contribuintes que regularmente honraram seus 

débitos, bem como os Municípios que não receberam a contento a parcela 

que lhes é devida do produto da arrecadação de impostos estaduais, 

afigura-se-nos imperativa a atribuição de efeitos ex tunc à presente ação, 

em ordem a ensejar a nulidade das remissões e anistias ocorridas no 

período de vigência de tais regramentos, de sorte que os créditos e ativos 

resgatados passam a existir regularmente, com vigência pretérita, 

devendo a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, 

sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências 

necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas.” 

Registra-se, por oportuno, que a regra nas decisões definitivas de 

controle concentrado de constitucionalidade é a aplicação do efeito ex 

tunc. Em síntese, isto significa que todos os atos praticados com 

fundamento na Lei nº 9.481/2010 e no Decreto nº 526/2011 foram 

anulados desde o momento de vigência desta lei, e aqui se inclui o 

parcelamento realizado com a parte requerente. PRAZO DECADENCIAL 

Considerando o efeito ex tunc da decisão, insurge-se a parte requerente 

quanto ao reconhecimento da decadência para constituição de novo 

crédito fiscal, contudo, afasta-se a alegação, tendo em vista que não se 

trata de novo lançamento e sim de cancelamento de parcelamento e 

recálculo do débito. Com os lançamentos dos créditos tributários objeto de 

parcelamento não há que se falar em decadência, que só é admissível no 

período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até 

que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou 

enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que se tenha 

valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e ainda não 

se iniciou a fluência de prazo para prescrição. Vê-se que o documento 

enviado pela SEFAZ/MT à requerente não se trata de um aviso de 

cobrança/lançamento, mas de Notificação de Cumprimento de Decisão 

Judicial na qual consta o motivo do cancelamento do parcelamento 

anteriormente concedido e o recálculo do débito. PRAZO PRESCRICIONAL 

De igual modo não há que se falar em prescrição para a cobrança do 

referido crédito, eis que a jurisprudência do STJ acerca do tema da 

prescrição dispõe: “(...) 6.2 TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO: o termo 

inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), 

assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, 

pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo 

irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito. (...)” (REsp 
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1028592/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/08/2009, DJe 27/11/2009) Ainda, segundo entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, afastada a norma por inconstitucionalidade, a 

prescrição volta a correr por inteiro (AgRg nos Embargos de Divergência 

em Recurso Especial n. 1.037.426-RS, relatoria do Ministro Humberto 

Martins). E, nas hipóteses em que se declara a inconstitucionalidade de lei 

na seara tributária, embora haja intensa discussão sobre o tema, o STF 

tem firmado jurisprudência que a data do trânsito em julgado do acórdão 

da ADIN é o termo inicial da contagem do prazo prescricional. Portanto, no 

caso, o prazo prescricional teve início somente após o trânsito em julgado, 

ocorrido no dia 19/03/2015, da decisão que cancelou os parcelamentos e 

determinou a adoção das providências necessárias ao levantamento, 

apuração e cobrança dos saldos remanescentes. Esse marco da 

contagem da prescrição encontra ressonância no sistema porque o fisco, 

à época ante a quitação do tributo, sequer tinha interesse processual na 

propositura da execução fiscal. Ou seja, somente após o trânsito em 

julgado da declaração de inconstitucionalidade e, consequente, 

cancelamento dos parcelamentos, é que exsurge o direito de ação, 

iniciando a partir daí o prazo prescricional quinquenal. Desse modo, não há 

como serem acolhidos os pedidos de declaração de inexistência de 

relação jurídica tributária em virtude de suposta decadência e restituição 

do valor, eis que não se trata de novo lançamento fiscal, bem como a 

contagem do prazo prescricional de cinco anos a partir do trânsito em 

julgado da ADIN, 19/03/2015, não se expirou até a expedição da 

notificação de cumprimento da ADIN pela autoridade fiscal. Diante do 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; 

e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários nessa fase. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005163-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARRION & CARRACEDO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005163-71.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CARRION & CARRACEDO LTDA - 

EPP REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensa-se o relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação de 

cobrança proposta por CARRIÓN & CARRACEDO LTDA. – EPP 

(ENTRELINHAS EDITORA),representado por Maria Teresa Pilar Carrión 

Carracedo, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativo à a 

produção editorial e impressão de um livro comemorativo pelos 100 anos 

da Sefaz. Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se a 

decisão. O cerne do caso em deslinde envolve a análise quanto ao dever 

de a Administração Pública realizar pagamento em razão de suposto 

fornecimento de um livro comemorativo pelos 100 anos da Sefaz. Na 

hipótese, como prova da alegada entrega do produto e prestação do 

serviço, a empresa requerente apresentou tão somente os documentos 

consistentes em nota fiscal n.19, orçamentos emitidos por ela e um pedido 

de produção da Empresa Mercatto Comunicação Total (PP 009184), além 

de reportagens sobre a entrega de livro,não havendo prova acerca do 

efetivo adimplemento da obrigação, afastando, portanto, a certeza, 

liquidez e exigibilidade do referidos títulos. A prova documental trazida aos 

autos não é apta a comprovar, por si só, a efetiva entrega dos materiais 

pela autora. Verifica-se ainda, que a compra do produto não foi precedida 

de licitação, não há cópia do contrato firmado entre as partes, aditivos 

contratuais, autorização de compra, ou qualquer outro documento que 

atestasse a efetiva compra dos produtos indicados na inicial.É certo que a 

contratação com a Administração Pública deve ser revestida de 

formalidades. Consigne-se, licitações fora da legalidade implicam em 

impedimento de aferição, pela Administração, a respeito do melhor preço, 

da melhor técnica ou do melhor produto. Desta forma, os atos praticados 

pela administração pública deverão seguir os princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos demais 

pressupostos inseridos nos incisos do referido art. 37, da Constituição 

Federal. A lei autoriza o modo verbal apenas para os contratos de 

pequenas compras, conforme preceitua o artigo 60 da Lei de Licitações. 

Vejamos: Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas 

repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos 

seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a 

direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em 

cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu 

origem. Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com 

a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, 

assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do 

limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime 

de adiantamento. A partir disso e pelo próprio dispositivo, conclui-se que a 

formalidade escrita é requisito essencial e necessário para que o contrato 

administrativo possa ter validade. Logo, tem-se que a inobservância dos 

requisitos e trâmites legais acarreta a invalidade do contrato 

administrativo, que não gerará efeito algum. Vale acrescentar que a parte 

autora não pode alegar boa-fé na cobrança de serviços e materiais 

prestados informalmente, porquanto há o dever do particular que contrata 

com a Administração Pública adotar precauções básicas acerca do 

respeito às exigências legais (formalizar contrato por escrito), das quais 

ninguém pode alegar o desconhecimento. Ainda, no presente caso, além 

de não se configurar como hipótese de contratação direta do particular, o 

valor do produto adquirido é muito superior àquele que autoriza a 

contratação verbal, e não há comprovação nos autos da entrega do 

produto indicado na inicial. Dessa forma, ainda que se reconhecesse a 

possibilidade de a requerente ser indenizada pelos serviços efetivamente 

prestados, independentemente da ausência de instrumento contratual, 

com base na vedação ao enriquecimento sem causa, tal prestação de 

serviços deveria ter sido devidamente comprovada. Nestas condições, 

conclui-se que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, 

que se encontra no artigo 373 do Código de Processo Civil, fixada 

segundo requisitos claros e objetivos. Em esforço de clareza, dar 

cobertura ao pagamento desse tipo de cobrança a fim de prevenir 

'enriquecimento sem causa da Administração Pública' gera, por outro lado, 

potencial risco de dano ao Erário e abre sério precedente para que 

compras e prestações de serviços não sejam licitados e depois cobrados 

a fim de que recebam aval judicial para contornar a inobservância dos 

trâmites administrativos legais e essenciais à validade da contratação. 

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO DE JESUS MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000728-14.2018.8.11.0001 REQUERENTE: TULIO DE JESUS MORAES 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009, deixo de exarar o relatório. Cuida-se de “ação declaratória 

de inexistência de débito c/c reparação de danos morais e pedido de tutela 

de urgência” proposta por TULIO DE JESUS MORAES SILVA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, em que objetiva a restituição em dobro dos 

valores descontados a título de empréstimos consignado, bem como o 

pagamento de danos morais no total de R$ 20.000,00. Indeferiu-se a 

liminar. Citado, o requerido não compareceu à audiência de conciliação, 

nem apresentou contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. A parte autora comprovou que, 

no período de 12/2016 a 06/2018, foram descontados diretamente da sua 

folha de pagamento parcelas referentes a dois empréstimos contratados 

com o Banco Cruzeiro do Sul, contudo, alega que não realizou nenhum 

destes contratos. Ocorre que, na hipótese dos autos, evidencia-se a 

ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, na medida em que 

este não faz parte da relação contratual, sendo apenas o intermediário, 

empregador do autor, o qual operacionaliza a cobrança das parcelas 

pactuadas por meio do desconto em folha de pagamentos, mediante prévia 

autorização do servidor público tomador do empréstimo firmado na 

modalidade de crédito consignado. Em que pese o requerente ter afirmado 

que não autorizou os descontos ora tratados, ele não juntou aos autos 

quaisquer documentos que comprovassem sua alegação. Destaca-se 

que, mesmo que tenha sido decretada a falência do Banco Cruzeiro do 

Sul, a instituição não se desconstituiu, de modo que a sua administração é 

apta para fornecer documentações, como os contratos ora tratados que 

teriam sido celebrados com o reclamante, sendo que também cabia a este 

demonstrar eventual negativa de entrega de documentos por parte do 

banco. O art. 373, I, do CPC, determina que incumbe à parte autora a prova 

do fato constitutivo do seu direito. No caso dos autos, como dito, o 

requerente não comprova os alegados danos a embasar eventual 

indenização de danos materiais e morais. De forma que, a ausência da 

prova documental com elementos mínimos sobre o alegado nos autos 

inviabiliza a produção da prova testemunhal, porquanto a prova 

testemunhal não tem o condão de substituir o mínimo de prova documental 

exigida por lei. Neste contexto, indefere-se o requerimento de inversão do 

ônus da prova porque não se admite contra a Fazenda Pública, face à 

incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas no Código 

de Processo Civil. Além do mais, não pode o servidor público demandante 

pretender que se aplique qualquer dispositivo do Código de Defesa do 

Consumidor, ante a inexistência relação de consumo deste com o ESTADO 

DE MATO GROSSO. Para corroborar o expendido, invoca-se o seguinte 

precedente: "(...) Não pode o recorrente pretender obter o cancelamento 

de débitos em feito manejado contra quem não é o credor, mas apenas 

operacionaliza a cobrança das parcelas pactuadas por meio do desconto 

em folha de pagamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação Cível n. , da comarca de Lages (Vara da Fazenda, Ac. Trabalho 

e Reg. Públicos), em que é apelante Valdevino de Oliveira, e apelado 

Município de Lages: ACORDAM, em Segunda Câmara de Direito Público, 

por votação unânime, negar provimento ao recurso. Custas legais." (TJSC. 

Apelação Cível n. 312308 SC 2007.031230-8. Segunda Câmara de Direito 

Público, Relator: Des. Cid Goulart. Data do julgamento 20 de Maio de 

2009.). Constata-se não restarem demonstrados os elementos da 

responsabilidade civil capazes de ensejar indenização, quais sejam fato, 

dano e nexo de causalidade. Sem dano, não há o dever de indenizar e, no 

caso de que se trata, a parte autora não comprovou a ocorrência de 

qualquer ilícito. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000780-10.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JCM ARTIGOS DO VESTUARIO 

EIRELI - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação 

Ordinária Declaratória para Reinclusão da Pessoa Jurídica (ME) no Simples 

Nacional c/c Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Parte proposta 

por JCM ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI -ME em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a sua reinclusão ao regime de tributação do 

Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2018. Indeferiu-se o 

pedido de tutela de urgência (id. 13920935). Citado, o requerido 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Em apertada 

síntese, a parte autora sustenta estar eivado de ilegalidade o ato 

administrativo que culminou em sua exclusão do Simples Nacional, na 

medida em que realizou o pagamento dos débitos que culminaram em sua 

exclusão. Para o adequado deslinde da lide, impende ressaltar que a 

controvérsia a ser analisada se limita a apurar acerca da legalidade do ato 

administrativo que indeferiu o pedido de enquadramento no Simples 

Nacional. Analisando detidamente a documentação dos autos, restou 

comprovado a legalidade do ato exarado pela autoridade fiscal em recusar 

a parte autora o direito de enquadramento junto ao SIMPLES. Com efeito, o 

TERMO DE EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL-DÉBITOS Nº 

284397/1627/68/2017 se deu ao fundamento da existência de pendências, 

decorrentes de debito fiscal. Ao que se verifica dos autos, ainda que a 

reclamante tenha sanado as pendências apontadas no aludido Termo, o 

fez somente em 14/02/2018, conquanto a Portaria n. 219/2017 preveja 

como data limite o dia 31/01/2018, como bem asseverado nos fundamento 

da decisão quanto a impugnação do indeferimento do enquadramento ao 

referido regime, que ocorreu no Processo nº 5418506/2018, que está 

colacionada no id. 12560697. Neste sentido, esclareça-se que a Portaria 

nº 219/2017-SEFAZ dispõe no seu art. 1º que : Art. 1° Os contribuintes 

mato-grossenses que, até o dia 31 de janeiro de 2018, efetuarem opção 

pelo tratamento diferenciado e favorecido, previsto na Lei Complementar 

(Federal) n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e apresentarem 

irregularidades nos termos do artigo 2° desta portaria, não sanadas até a 

referida data, terão a respectiva opção indeferida, não se enquadrando no 

regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições - 

Simples Nacional. Portanto, o ato de exclusão da empresa autora no 

Simples Nacional foi motivado por norma reguladora, que se encontrava 

vigente à época dos fatos, à qual se sujeitavam todos os contribuintes, em 

face do princípio da isonomia. De mais a mais, vale notar que a 

Administração se governa pelo princípio da legalidade. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 

2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 
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Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005600-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA APARECIDA PENNA LOPO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1005600-20.2016.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PRISCILA 

APARECIDA PENNA LOPO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de ação de cobrança proposta por PRISCILA 

APARECIDA PENNA LOPO em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

objetivando o recebimento de saldo de salário do mês de janeiro/2015, por 

20 (vinte) dias trabalhados, de férias e terço constitucional do período 

aquisitivo de 2013/2014, de férias proporcionais e terço constitucional de 

2014/2015, de 13º salário de 2013/2014, 13º proporcional de 2014/2015, 

no total de R$ 3.728,48 (três mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta 

e oito centavos). Citada, a parte reclamada apresentou contestação. 

Decido. A parte requerente afirma ter sido contratada no ano de 2011 pelo 

requerido para exercer o cargo de Agente Operacional de Saúde 

vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. Afirma que a contratação se 

encerrou em 01/2015, contudo, durante toda a vigência do contrato, não 

percebeu a remuneração correspondente a férias, terço constitucional, 

gratificação natalina e o saldo de salário de janeiro/15. A parte requerida, 

por sua vez, trouxe o contrato de prestação de serviço por necessidade 

de excepcional interesse público (Contrato nº 1755/2011), que previa a 

contratação da requerente pelo prazo determinado de 03/2011 a 03/2013, 

tendo sido prorrogado posteriormente até 31/12/2014 (Termo Aditivo nº 

01/2014). As fichas financeiras apresentadas pelo ente público 

demonstram que, durante o período de vigência do contrato, a parte 

requerente percebeu a verba relativa ao 13º salário, de forma que não há 

como acolher o pedido inicial de cobrança de gratificação natalina. Com 

relação ao saldo de salário de 01/2015, a ficha financeira de id. 4141686 

demonstra que no mês de dezembro/2014 a autora recebeu o subsídio 

mensal regularmente. Contudo, como o término da contratação se deu em 

31/12/2014 e, a contraprestação do ente público é quitada no mês 

subsequente, deveria a autora ter percebido a remuneração proporcional 

de dezembro em 01/2015. Contudo, não há qualquer informação nos autos 

de que o acerto rescisório teria sido realizado, pois não há ficha financeira 

de 2015. Assim sendo, entendo como sendo devido à autora o saldo de 

salário de dezembro/2014. Por fim, quanto às férias e o terço 

constitucional, verifica-se da Folha de Pagamento de id. 4141649-Pág.6, 

que o próprio requerido apurou dever à autora as referidas verbas do 

período de 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, na quantia atualizada de 

R$ 3.226,67 (três mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete 

centavos). O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada 

no sentido do reconhecimento do direito à indenização pelas férias não 

gozadas de servidor, por motivo de interesse público, sob pena de 

enriquecimento ilícito. Deste modo, a requerente faz jus à percepção em 

espécie pela não utilização das referidas férias, constituindo a única 

forma de receber o que lhe é de direito, sob pena de enriquecimento sem 

causa da Administração, uma vez que se trata de direito adquirido. 

Inobstante, da análise das fichas financeiras, constato que o requerido, 

em 08/2013, pagou à autora R$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais) 

referente a férias. Dessa forma, deve-se abater da quantia tida como 

devida o valor já percebido pela requerente. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar: a) o valor de R$ 

3.000,67 (três mil reais e sessenta e sete centavos) a título de férias e 

terço constitucional, acrescidos de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica desde a citação; e, correção 

monetária pelo IPCA-e, a partir do cálculo de id. 4141649-Pág.6 

(26/10/2016); b) saldo de salário do mês de encerramento do contrato 

(dezembro/2014), acrescido de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica desde a citação; e, correção 

monetária pelo IPCA-e a partir da data em que deveria ter sido quitado, 

respeitando o teto dos Juizados Especiais; e, em consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Intime-se a parte reclamante para 

apresentar a planilha de cálculo, para fins de futura execução. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001486-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DICESAR SILVA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001486-56.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DICESAR SILVA AMARAL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

reclamação proposta por DICESAR SILVA AMARAL em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO na qual objetiva indenização por danos 

materiais e morais decorrentes do atraso no pagamento do salário e 

parcelamento do décimo terceiro no ano de 2018. Citado, o requerido não 

compareceu à audiência de conciliação e não apresentou defesa. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação e a ausência de contestação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Verifica-se que o feito comporta 

o julgamento antecipado da lide, haja vista a desnecessidade de dilação 

probatória, em consonância com artigo 355, inciso I, do CPC. A requerente 

alega que sofreu atraso no pagamento do salário no mês de 

dezembro/2018, bem como parcelamento indevido do décimo terceiro, que 

se prolongaram durante todo o primeiro semestre de 2019. Em razão dos 

supostos prejuízos pretende ser indenizada em danos morais no valor de 

R$ 8.000,00 e materiais. Do conjunto probatório trazido pela parte autora 

não é possível constatar se de fato ocorreu o atraso no pagamento do 

subsídio e o parcelamento do décimo terceiro no ano de 2018, eis que nos 

holerites trazidos aos autos não consta tal informação, assim como não 

juntou os extratos bancários da conta salário referente aos citados 

períodos. Matérias veiculadas em sítios eletrônicos sobre eventual 

parcelamento dos subsídios dos servidores públicos, por si só, não se 

constituem em prova idônea e suficiente a comprovar o alegado. O art. 

373, I, do CPC, determina que incumbe à parte autora a prova do fato 

constitutivo do seu direito. No caso dos autos, a requerente não comprova 

o alegado parcelamento a embasar eventual indenização de danos 

materiais e morais. De forma que, a ausência da prova documental com 

elementos mínimos sobre o alegado nos autos inviabiliza a produção da 

prova testemunhal, porquanto a prova testemunhal não tem o condão de 

substituir o mínimo de prova documental exigida por lei. Ademais, o TJ/MT 

enfrentando a questão decidiu que a medida adotada ocorreu por motivo 

de gestão impositiva devido às condições financeiras do ente público e 

que restou atendido o requisito arrecadatório-orçamentário, ipsis litteris: 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — PAGAMENTO DE 

VENCIMENTOS, DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÕES DE 

SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — 

PARCELAMENTO — TRANSITORIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DA 

MEDIDA — CONSTATAÇÃO — ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER — 

INEXISTÊNCIA. O parcelamento de vencimentos, de proventos de 

aposentadoria e de pensões de servidores e pensionistas do Estado de 

Mato Grosso, em caráter transitório e excepcional, não configura ato ilegal 
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ou abusivo capaz de malferir direito líquido e certo a ser amparado pelo 

mandado  de  segurança .  Segurança  inde fe r ida .  (N .U 

1004526-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 

19/02/2020) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. Submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 

9.099/95). Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001125-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001125-21.2016.8.11.0041 AUTOR(A): RUTE DIAS DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de Cobrança proposta por RUTE DIAS 

DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo o 

depósito do valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS de 

todo o período laboral em que ocupou cargo público junto ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Citado, o Estado apresentou 

contestação. DECIDO. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Identifica-se, na espécie, a ausência de 

interesse de agir haja vista que a autora afirmou que discute a legalidade 

do Ato nº 007/2011/CRH que determinou a rescisão do seu contrato 

temporário nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo distribuída 

sob o nº 40494-44.2013.811.0041 (4ª V. F. P. Cuiabá). Contudo a referida 

ação encontra-se em fase recursal, pendente de decisão definitiva. Dessa 

feita, até o trânsito em julgado da mencionada ação não há que se discutir 

eventual pagamento de FGTS. Por todo o exposto, ACOLHE-SE a 

preliminar suscitada pelo Requerido e DECLARA-SE a ausência de 

interesse processual, e julga-se extinto o processo, sem resolução de 

mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001942-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZEVALDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO- DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001942-40.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ZEVALDO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO- DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de ‘ação de obrigação de fazer com pedido de tutela’ em 

desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/DETRAN-MT e do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a baixa do registro veicular e 

anulação dos lançamentos de débitos (IPVA, taxas e multas) vinculado ao 

veículo FORD/ROYALE, 2.0, Placa KAU0095, RENAVAM 633855693, Ano 

Fabricação/Modelo 1995/1995 a partir do ano de 2013. Citados, os 

reclamados apresentaram contestação, todavia não compareceram na 

audiência de conciliação, contudo, não se aplica os efeitos da revelia em 

face da indisponibilidade do interesse público. Passa-se ao julgamento. 

Evidencia-se a legitimidade passiva do órgão de trânsito e do Estado, por 

aquele por se tratar de autarquia dotada de personalidade jurídica própria 

detentora de responsabilidade pela higidez dos registros dos veículos; e 

deste por ser o sujeito ativo do IPVA. Rejeita-se a alegação de ausência 

de interesse de agir, eis que a requerente pretende obter a baixa do 

registro do citado veículo a fim de eximir-se do pagamento dos débitos 

tributários e não tributários incidentes sobre o mesmo. Igualmente, não há 

o que se falar em litigância de má-fé, pois não estão caracterizadas as 

hipóteses do art. 80 do CPC, não havendo razão para a aplicação das 

penas por litigância de má-fé. Sendo assim, rejeitam-se as preliminares 

invocadas pela parte reclamada. Quanto as demais preliminares, 

dessume-se que estão umbilicalmente ligada ao mérito da causa, razão 

pela qual será julgada junto com o mérito. No tocante à baixa do registro do 

automóvel, o Código Nacional de Trânsito estabelece o que segue: Art. 

126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, 

deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo 

Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma 

a manter o registro anterior. (Redação dada pela Lei nº 12.977, de 2014) 

(Vigência) Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da 

companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à 

desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário. Art. 127. O órgão 

executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após 

prévia consulta ao cadastro do RENAVAM. Parágrafo único. Efetuada a 

baixa do registro, deverá ser esta comunicada, de imediato, ao RENAVAM. 

Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo 

enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, 

vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas. Art. 240. Deixar o responsável de promover a baixa 

do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado: 

Infração - grave; Penalidade - multa; Medida administrativa - Recolhimento 

do Certificado de Registro e do Certificado de Licenciamento Anual. O 

Contran editou a Resolução nº 011/98, que foi recentemente alterada pela 

Resolução nº 661/2017, a qual dispõe sobre a possibilidade de baixa do 

veículo, vejamos: “Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória 

sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes 

possibilidades: I – veículo irrecuperável; II – veículo definitivamente 

desmontado; III – sinistrado com laudo de perda total; IV – vendidos ou 

leiloados como sucata. V - veículo ‘frota desativada. § 1º. Os documentos 

dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi 

que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente 

recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa. § 2º. Os 

procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da 

venda do veículo ou sua destinação final. § 3º. Os órgãos responsáveis 

pela baixa do registro dos veículos deverão reter sua documentação e 

destruir as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas. Art. 

2º. A baixa do registro do veículo somente será autorizada mediante 

quitação de débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, 

vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas. (...) Art. 6º-B O pedido de baixa do registro 

formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou 

mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem 

a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do 

chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido 

mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, 

assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por 

autenticidade. Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, a 

baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos 
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débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional.” Consta 

dos autos que a requerente licenciou em 2012 o veiculo (id. 14681562, 

pág. 03), ou seja, em menos de 10 (dez) anos, não cumprindo com os 

requisitos acima elencados, ademais, não há qualquer comprovação 

quanto a suposta impossibilidade em apresentar as placas de 

identificação, e o recorte do chassi, bem como apresentar o CRV. O 

documento elencado no id. 14681562, pág. 05 declara que o veículo 

encontra-se com o motor fundido e foi vendido ao Ferro Velho São Luiz, 

contudo não há qualquer documento que confirme a mencionada venda, 

ou que demonstre a conclusão do procedimento de desmanche ou 

comprove que o atual estado do veículo impossibilita o cumprimento da 

legislação. Por isso, não se demonstra razoável promover a baixa do 

registro de um veículo retirado de circulação, por ser um processo de 

exclusão da base de dados do DETRAN e da Base Índice Nacional (BIN) 

do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) - ato 

irreversível, o que almeja o cumprimento dos requisitos legais acima 

elencados. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BAIXA DE VEÍCULO 

FURTADO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RETIRADA DE VEÍCULO DE 

CIRCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. A baixa de 

veículo é um processo de exclusão da base de dados do DETRAN-DF e da 

Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores 

(RENAVAM) do registro de um veículo retirado de circulação. A baixa do 

registro é realizada, portanto, em relação a veículos retirados de 

circulação definitivamente, pois é um processo irreversível. Conforme art. 

4º da Resolução n. 011/98 do CONTRAN, "uma vez efetuada a baixa, sob 

nenhuma hipótese o veículo poderá voltar à circulação." O furto não é 

situação ensejadora da baixa do veículo, pois não significa que o 

automóvel foi definitivamente retirado de circulação, já que poderá ser 

recuperado. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.954442, 

20160020204413AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5ª TURMA CÍVEL, Data 

de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 18/07/2016. Pág.: 599/603) 

Veja que o proprietário do veículo deve requerer a baixa do registro, no 

prazo e forma estabelecidos pelo Contran, e que o órgão executivo de 

trânsito competente só efetuará a baixa do registro após pagamento dos 

débitos fiscais, de multas de trânsito. E para efeito de baixa definitiva, 

deve entregar o recorte do chassi e placas no órgão executivo de trânsito 

onde o veículo se encontra, e comprovar a irreversibilidade de circulação 

dos veículos, porém não realizou os procedimentos cabíveis. Quanto aos 

demais pedidos, restam prejudicados, haja vista não ter a parte reclamante 

comprovado que o seu veiculo cumpriu os requisitos para proceder com a 

sua baixa, perante o órgão de trânsito. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008766-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENIR DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008766-89.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CENIR DA SILVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRO BRASILEIRO DE 

PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - 

CEBRASPE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “Ação Anulatória De Ato Administrativo Com Pedido De 

Liminar” proposta por CENIR DA SILVEIRA em desfavor do ESTADO DO 

MATO GROSSO e do CENTRO BRASILEIRO EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E 

DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – (CEBRASPE), objetivando a declaração de 

nulidade da correção de sua prova de discursiva no concurso para o 

cargo de Delegado de Polícia Civil. Citados, o CEBRASPE apresentou 

contestação. A tutela antecipada foi indeferida. DECIDO. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide. O Edital 

Nº 1 – PJC/MT, de 16 de Março de 2017 (id. 15349694) estabelece as 

normas relativas à realização do concurso público para formação de 

cadastro de reserva no cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia 

Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. O item 7.6 do Edital trata das 

regras e determinações para a correção e pontuação das provas escritas 

dissertativas. Este item delimita objetivamente os critérios macro e micro 

estruturais a serem observados pela banca. Consta dos autos que a parte 

autora no concurso para provimento de Delegado de Polícia Substituto da 

Polícia Judiciária Civil, Edital de Abertura 001/2017 foi aprovada na prova 

objetiva. No entanto, foi reprovada na prova discursiva por obter 19,90 

pontos, sendo que para o candidato ser considerado habilitado seria 

necessária nota igual ou superior a 20 pontos na prova discursiva. Desta 

feita, o autor foi eliminado do concurso e interpôs recurso administrativo. 

A decisão do recurso manteve a eliminação do candidato, visto que o 

mesmo não havia explanado satisfatoriamente sobre o tema pedido nas 

questões (id. 15349691). Isto posto, é importante ressaltar que a atuação 

do Poder Judiciário em matéria de concurso público é limitada a análise de 

vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado apreciar critérios de 

execução, formulação e correção das provas. Ante a natureza vinculativa 

do Edital, há impedimento para que modifique a decisão administrativa de 

desclassificação da requerente do certame. É pacífico o entendimento 

jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de ser vedado ao 

Poder Judiciário interferir nos critérios de correção de provas ou de 

formulação de questões de concurso público, limitando-se a sua atuação 

ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos 

praticados na realização do concurso. Precedentes: AgRg nos EDcl no 

AREsp 244839 - STJ - 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

Julgado 06.11.2014. Publicado DJe 11.11.2014. Assim, não se vislumbra 

qualquer ilegalidade no ato que desclassificou o requerente quanto à 

correção de sua prova discursiva e atribuição da sua nota na redação 

haja vista que o item 7.6 do edital estabelece objetivamente a pontuação a 

ser dada. No que tange o pedido de tempo adicional, o edital exemplificava 

os requisitos: 5.4.9.2 O candidato com deficiência que necessitar de 

tempo adicional para a realização das provas deverá, conforme prazos 

descritos no subitem 5.4.9 .8 deste edital: a) fazer a opção na solicitação 

de inscrição; b) enviar, via upload, imagem do CPF ; c) enviar, via upload, 

imagem do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, com a assinatura e 

o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional 

de Medicina (CRM) e parecer que ateste a espécie e o grau, ou nível, da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa 

da deficiência, conforme se depreende da interpretação sistemática do 

inciso IV do art. 39 do Decreto nº 3.298, de 1999, e suas alterações, e 

justifique a necessidade de tempo adicional, conforme prevê o § 2º do art . 

40 do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações. Vê-se que os laudos 

médicos do autor (id. 15349692 ) não cumprem os requisitos do edital 

colacionado acima, uma vez que não justificam a necessidade de tempo 

adicional. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 
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necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033504-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE TAGLIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1033504-44.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALINE TAGLIARI REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Cuida-se de ação de nulidade de ato administrativo c/c 

pedido liminar proposta por ALINE TAGLIARI em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a inclusão do seu nome na lista de 

classificação dos recomendados na fase de investigação social do 

concurso público para o cargo de papiloscopista da POLITEC, bem como 

na lista de candidatos aprovados a serem homologados e nomeados pela 

autoridade, com consequente inclusão no curso de formação, garantida a 

sua classificação. Indeferiu-se o pedido liminar (id. 20114419). Citado, o 

requerido apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 

Inicialmente, AFASTA-SE a preliminar de mérito suscitada pelo reclamado 

de perda do objeto e, por consequência, falta de interesse de agir, em 

virtude do encerramento da fase de investigação social e prazo para 

interposição de recurso contra suas decisões, vez que a tutela 

jurisdicional ainda pode se mostrar útil, confundindo-se com o mérito. 

Ratificando esta assertiva, o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO 

VIOLAÇÃO DO ART. 47 DO CPC. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO 

PASSIVO DOS CANDIDATOS. PRECEDENTES. CURSO DE FORMAÇÃO. 

ENCERRAMENTO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 

DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. MOMENTO EM QUE AS REGRAS 

EDITALÍCIAS CAUSAREM PREJUÍZO AO CANDIDATO IMPETRANTE. 

PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. SÚMULA 83/STJ. (...) 4. A 

jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há falar em perda 

de objeto pelo encerramento de determinada fase do certame. 

Precedentes. (...) (AgRg no REsp 1436274 / PI, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJ 07/04/2014). Superada a preliminar, passa-se ao 

mérito. A parte autora alega que se inscreveu para o concurso público 

para formação de cadastro reserva para o cargo de papiloscopista da 

POLITEC, tendo sido reprovada na quarta fase do certame, que se trata da 

investigação social, cujo resultado foi “não recomendado – não 

apresentou item 16.4.g. do edital”. Contudo, a reclamante aduz que enviou 

o mencionado documento, na forma estabelecida pelo edital, razão pela 

qual pleiteia a sua inclusão na lista de classificados nesta fase e poder 

prosseguir nas demais etapas do concurso. É cediço que o Edital é a lei do 

concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto o candidato 

durante a realização do concurso público. Assim, a apreciação pelo 

Judiciário deve estar afeta aos critérios da legalidade. O Edital nº 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, publicado no dia 22 de março DE 2017, 

que regula o Concurso Público em questão, traz o seguinte: “16. DA 

QUARTA FASE: INVESTIGAÇÃO SOCIAL 16.1. A Investigação Social, para 

ambos os cargos: Papiloscopista e Técnico em Necropsia, terá caráter 

unicamente eliminatório. 16.2. Deverão encaminhar a documentação 

exigida para a Investigação Social, relacionada no subitem 16.4 deste 

Edital, os candidatos não eliminados na Prova Objetiva e convocados para 

a Avaliação Psicológica nos termos dos subitens 14.2 e 14.2.1. 16.2.1. A 

Investigação Social contemplará somente os candidatos não eliminados na 

Avaliação Psicológica. 16.3. A Investigação Social verificará a conduta 

irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, 

tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO. 16.4. Os 

candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de 

correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 

08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua 

conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos: a) 

fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade; b) 

fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) 

fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de 

dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino; d) 

fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de 

votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao 

cumprimento das obrigações eleitorais; e) fotocópia autenticada em 

cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 

declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou 

declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade 

laboral; f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, 

telefone etc); g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar 

cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, 

penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer 

órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; h) 

certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha 

residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança 

Pública responsável; i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e 

da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) 

anos; j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita 

Federal. k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, 

com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que 

deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato. 16.4.1. O 

candidato que não postar a correspondência com os documentos 

relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo 

estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do 

concurso. (...) 16.4.4. Os documentos a que se refere o subitem 16.4 

deverão ser encaminhados à Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização da Investigação Social da Perícia Oficial e Identificação 

Técnica de Mato Grosso (POLITEC/MT). O endereçamento do envelope 

com a documentação referida no subitem 16.4 deverá ser feito conforme 

modelo (Modelo 2) constante do Anexo VI deste Edital. 16.5. Caso seja 

constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da 

conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o 

incompatibilize com a condição de servidor público, a Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização declarará a não recomendação do 

candidato para o exercício do cargo. 16.5.1. É assegurado ao candidato 

considerado NÃO RECOMENDADO na Investigação Social, ter acesso aos 

motivos da sua não recomendação. O acesso a tais motivos ocorrerá 

quando da consulta individual ao resultado da Investigação Social. 16.6. A 

partir de 22 de agosto de 2017 será disponibilizada, na internet, no 

endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos, consulta individual do 

resultado na Investigação Social. 16.7. Caberá recurso, devidamente 

fundamentado, contra resultado da Investigação Social, de conformidade 

com o que estabelece o item 17 deste Edital. 16.8. A partir de 05 de 

setembro de 2017 será disponibilizado em lista aberta, na internet, no 

endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos e no Diário Oficial do Estado 

de Mato Grosso, a relação dos candidatos RECOMENDADOS na 

Investigação Social após a análise dos recursos. 16.9. O candidato NÃO 

RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso 

público.” Constata-se pelo resultado de investigação social acostado no id. 

15732233, pg. 06, que a parte autora foi considerada como “não 

recomendada” porque não apresentou o item 16.4.g do edital. Para 

comprovar que enviou tal documento, a reclamante juntou aos autos o 

A.R. (id. 15732239), informação da corregedoria da UNISECOR/SESP de 

que não possui processo administrativo disciplinar instaurado na Unidade 

Setorial de Correição e sua declaração elaborada no dia 12/01/2018 nos 

moldes do item 16.4.g. do edital (id. 15732233, pgs. 04 e 06). Ocorre que o 

A.R. apenas permite aferir o envio de documentos para o local e no prazo 

determinado no edital, não sendo possível constatar o seu conteúdo da 

documentação enviada e/ou ausência de alguma documentação. 

Igualmente, a existência da referida informação da corregedoria e 

declaração da parte autora não comprovam que elas foram enviadas. 

Ressalta-se ainda que a declaração colacionada nos autos foi subscrita 

no dia 12/01/2018, ou seja, em data posterior ao prazo de envio da 

documentação para análise da investigação social previsto no edital, que 

era de 08/06/2017 a 22/06/2017. Portanto, constata-se a reclamante não 

comprovou o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe cabia provar, a 

teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que a 
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improcedência do pedido é medida que se impõe. Também não prospera o 

inconformismo da autora de que a entrega tardia do documento pode ser 

validada, pois violaria o princípio da igualdade, vez que não pode a 

administração oportunizar tratamento diferenciado a candidatos. Vê-se, 

portanto, que as regras do certame são claras e os critérios objetivos, não 

podendo o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso 

público. Desse modo, do contexto fático e acervo probatório dos autos 

comprovam a validade do procedimento. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e de consequência, 

EXTINGUI-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019625-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019625-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADEMAR MARINA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de "ação declaratória de 

nulidade de ato administrativo eivado de vicicitudes c/c pedido tutela de 

urgência inaudita altera pars - querela nullitatis proposta por ADEMAR 

MARINA em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN/MT, objetivando anular o ato administrativo que 

cassou a credencial de despachante do requerente. O requerente alega 

que o Processo Administrativo nº 288/2016/GP/DETRAN/MT, inclusive a 

Portaria 314/2017/GP/DETRAN/MT, estão eivados de vicissitudes, pois não 

lhe foi oportunizado o contraditório e ampla defesa, tendo em vista o não 

conhecimento do processo administrativo anterior, bem como a ausência 

de um dos membros nos depoimentos e a ausência de materialidade. A 

liminar foi indeferida. Citado, o requerido apresentou defesa. DECIDO 

Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de conciliação, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Rejeito a preliminar de 

inadequação da via eleita, cuja matéria aventada confunde-se com o 

próprio mérito da questão debatida, onde deve ser analisada. A 

controvérsia a ser analisada se limita a apurar se assiste à parte 

requerente o direito de afastar a punição administrativa de cassação de 

credenciamento junto ao DETRAN-MT, em virtude da prática da infração 

descrita nos artigos 10, alínea “k” e artigo 11, alínea “e” todos da Lei n° 

6.076/1992. De início, cumpre destacar que não cabe ao Poder Judiciário 

discutir questões de mérito administrativo, cabendo-lhe a análise apenas 

da legalidade ou não das decisões administrativas. A Resolução nº 

358/2010 do CONTRAN dispõe sobre o processo administrativo junto aos 

órgãos de trânsito estaduais, vejamos: “Art. 37. O processo administrativo 

será iniciado pela autoridade de trânsito, de oficio ou mediante 

representação, visando à apuração de irregularidades praticadas pelas 

instituições e profissionais credenciados pelo órgão ou entidade executivo 

de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, observando o principio da 

ampla defesa e do contraditório. § 1º Em caso de risco iminente, a 

Administração Pública poderá motivadamente adotar providências 

acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. § 2º O 

representado será notificado da instauração do processo administrativo.” 

Nos termos do citado artigo a autoridade está autorizada a tomar medidas 

acautelatórias. Inexiste, portanto, ilegalidade a ser coibida no que 

refere-se à decisão de suspensão cautelar. O processo administrativo n° 

288/2016/GP/DETRAN/MT foi corretamente instaurado pela autoridade 

competente e a Portaria nº 314/2017/GP/DETRAN/MT foi específica quanto 

ao tipo de procedimento que estava sendo instaurado. Verifica-se pela 

documentação juntada, que o requerente teve amplamente garantido o seu 

direito de manifestação, teve amplo acesso aos autos e apresentou 

defesa escrita, razão pela qual não há que se falar ilegalidade por 

cerceamento de defesa. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade quanto 

ao procedimento adotado, que observou os princípios da ampla defesa e 

contraditório, assegurados pela Constituição Federa/1988. Diante de 

tantas irregularidades descritas do Processo Administrativo nº 

288/2016/GP/DETRAN/MT, de natureza gravíssima, conclui-se que o órgão 

sancionador agiu de forma correta ao tomar as providências 

acautelatórias assim como o processo administrativo transcorreu sem 

nulidades, tendo sido respeitados os princípios do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa, não obstante a Resolução nº 

358/2010/CONTRAN prever a aplicação de sanção para o descumprimento 

das atribuições dos profissionais. Nesse sentido: TRÂNSITO. CENTRO DE 

HABILITAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

NULIDADES. INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS. DESCREDENCIAMENTO. ART. 

11, PORTARIA Nº 70/02-DETRAN. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. O exame dos autos leva a que se arrede a pletora 

de nulidades procedimentais pretendidas pelos recorrentes, relativamente 

ao processo de descredenciamento, em que asseguradas ampla defesa e 

contraditório, bem como possibilidade de produção de prova. Considerada 

a gravidade das infrações sempre imputadas ao Centro de Habilitação e 

seus responsáveis, inclusive a permissão, de que não podem se livrar os 

apelantes, para expedição, e venda, de certificados falsos de cursos de 

cargas perigosas, mais que justificado o descredenciamento, à luz do 

texto normativo, art. 11, Portaria nº 70/02-DETRAN, e dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-RS - AC: 70077492684 RS, Relator: 

Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 06/06/2018, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/06/2018) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, e, em consequência, DECLARO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023378-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AMARAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO OAB - RO2062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1023378-66.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GUSTAVO AMARAL DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE 

APOIO DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de “ação ordinária com pedido de 

liminar de urgência” proposta por GUSTAVO AMARAL DA SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e IBADE - INSTITUTO 
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BRASILEIRO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, na qual 

pretende a remarcação do teste físico “barra fixa” do certame para o 

cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário e Profissionais de 

Nível Superior do Sistema Penitenciário, Edital nº 01/2016/SEJUDH de 

25/11/2016. Citados, apenas o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou 

contestação, sendo assim, decreta-se a revelia do IBADE - INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. É 

cediço que a atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público 

é limitada a análise de vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado 

apreciar critérios de formulação e correção das provas e avaliações, de 

acordo com a jurisprudência sedimentada do STJ. Aduz o requerente que 

participava do Concurso Público da Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, Edital nº 01/2016/SEJUDH, 

sendo que por ocasião do Teste de Aptidão Física foi considerado INAPTO 

no teste de barra fixa e, consequentemente, desclassificado no certame. 

Insurge quanto suposta ilegalidade na realização de sua avaliação, sob a 

alegação de que o teste foi realizado com apenas 02 opções de barra com 

alturas distintas, contrariando, supostamente as regras editalícias que 

previam a disponibilização de 04 a 05 opções de barras fixas, de alturas 

diferentes, com o objetivo de adequação a estatura dos candidatos. 

Afirma que sua reprovação é nula, uma vez que ocorreu por mencionada 

inobservância das regras contidas no edital e, ainda, por ter sido 

prejudicado pela examinadora anterior que aplicou o teste de abdominais, 

quem lhe exigiu “bater muito forte a mão atrás da cabeça para fazer 

barulho” causando-lhe luxação das duas mãos tempo antes de iniciar o 

teste de barra fixa, impossibilitando que o requerente obtivesse bom 

resultado. É inconteste que o edital é a “lei” do concurso público, in casu, o 

aludido certame estabeleceu as seguintes regras: TESTE DINÂMICO DE 

BARRA FIXA COM PEGADA EM PRONAÇÃO PARA HOMENS Os 

candidatos do sexo masculino receberão orientação sobre a correta 

execução do teste dinâmico de barra fixa. Cada candidato fará seu teste 

dinâmico de barra em aparelho proporcional a sua altura, sem que haja 

possibilidade de tocar o solo com os pés. A metodologia para a execução 

do teste dinâmico de barra fixa com pegada em pronação para os 

candidatos do sexo masculino obedecerão aos seguintes critérios: a) ao 

comando "em posição", o candidato deverá ficar em suspensão vertical na 

barra horizontal, a pegada deverá ser em pronação (dorso da mão voltado 

para o avaliado), abertura dos braços da largura correspondente aos 

ombros, com os braços e as pernas em extensão total sem que haja 

contato dos pés com o solo; e b) ao comando "iniciar", o candidato deverá 

flexionar os cotovelos, elevando o seu corpo até que o queixo ultrapasse 

o nível da barra, sem tocar a barra com o queixo, mantendo as pernas em 

extensão total. Em seguida, deverá estender novamente os cotovelos, 

baixando o seu corpo até a posição inicial. Esse movimento completo, 

finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma unidade de 

execução. A contagem das execuções corretas levará em consideração 

as seguintes observações: a) só será contada a repetição realizada 

completa e corretamente, começando e terminando sempre na posição 

inicial; b) o movimento só será considerado completo após a total extensão 

dos cotovelos (serão contados somente os movimentos executados 

corretamente); e c) a não-extensão total dos cotovelos, antes do início de 

uma nova execução, será considerada um movimento incorreto, o qual 

não será computado no desempenho do candidato. O movimento é 

repetido tantas vezes quanto possível, sem limite de tempo. Verifica-se 

que, contrário do que alega o requerente, não há qualquer previsão que 

estabeleça a quantidade de opções mínimas de aparelho para realização 

da prova, fazendo crer que a disponibilização de 02 opções foi 

considerada suficiente e adequada às estaturas de todos os candidatos. 

Em relação à luxação nas mãos do requerente ou qualquer outra 

adversidade supostamente oriundas da demasiada dificuldade na 

execução dos testes, foram, igualmente, experimentas por outros 

candidatos que do exame participaram. Neste sentido, em sede de 

concurso público o Edital é a diretriz, devendo o candidato se adequar às 

regras nele contida. Logo, não prospera o inconformismo do requerente, 

ficando inviável a possibilidade de anular o teste realizado, pois não pode 

a administração oportunizar tratamento diferenciado a candidatos, sob 

pena de violar o princípio da igualdade. Por fim, pretende o requerente que 

a parte requerida apresente as filmagens/gravações do teste físico 

realizado, contudo, rejeita-se o requerimento de inversão do ônus da 

prova porque não se admite contra a Fazenda Pública, face à 

incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas no Código 

de Processo Civil. Isso porque, em favor da Fazenda Pública, milita 

presunção (relativa) de legalidade e legitimidade dos atos, de forma que o 

ônus da prova fica atribuído àquele que não a possui. Inverter a obrigação 

probatória implica em subverter o sistema legal de proteção ao direito 

indisponível, o qual decorre do princípio maior da supremacia do interesse 

público sobre o privado. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019615-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE ARRUDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019615-23.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DANIEL DE ARRUDA LOPES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme art. 38, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27, da Lei n. 

12.153/2009, deixo de exarar o relatório. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais proposta por DANIEL DE ARRUDA LOPES em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando indenização no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), em decorrência de sua suposta prisão 

ilegal por suposto abuso de autoridade e suposta violação de sigilo de 

suas telecomunicações. Citado, o requerido não compareceu à audiência 

de conciliação, mas apresentou contestação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 

Consoante a Lei Federal 12.153/2009 e a Resolução 004/2014, do Tribunal 

Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Juizado Especial da 

Fazenda Pública é competente para processar, conciliar e julgar causas 

cíveis de interesse dos Estados e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, compreendendo as anulatórias, 

declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer e 

indenizatórias. A Turma Recursal Única já se manifestou de que é 

revestida de liquidez a sentença condenatória por soma, que, para 

execução, fica na dependência de elaboração de cálculos aritméticos 

simples. Desse modo, AFASTA-SE a preliminar suscitada pela parte 

reclamada, vez que não se verifica na presente lide complexidade capaz 

de afastar a apreciação deste Juizado. (Precedentes: Turma Recursal 

Única/MT, RI 1572/2014, Rel. Des. Dr. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 

06/05/2015; Enunciado nº 5, da Fazenda Pública de Mato Grosso – 

Aprovado no XIII Encontro e Mantido no XV Encontro, em Cuiabá, nos dias 

2 e 3 de maio de 2016). Em síntese, o reclamante alega que a autoridade 

policial o coagiu a comparecer na delegacia de polícia e a lhe mostrar as 

mensagens do whatsapp do seu aparelho celular, que em violação ao 

sigilo de sua telecomunicação, onde obteve informações sobre uma boca 

de fumo, razão pela qual o delegado de polícia o teria mantido detido, 

enquanto os policiais militares se dirigiram até o referido local. Aduz a 

parte autora que os policiais militares apreenderam substâncias 
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entorpecentes e prenderam em flagrante delito as pessoas que estavam 

na boca de fumo, e a autoridade policial lhe deu voz de prisão em flagrante 

delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação 

para o tráfico. Assevera ainda que ficou preso por mais de 24 horas, até 

ser submetido à audiência de custódia e ter sua prisão relaxada pelo juízo 

da 9ª Vara Criminal Especializada de Cuiabá. É cediço que a 

responsabilidade do Estado ou responsabilidade da Administração Pública, 

conforme a denominação de parte da doutrina encontra guarida 

constitucional, em especial, na disposição do art. 37, §6º, da Constituição 

Federal de 1988. Consigna-se, a propósito, que os policiais civis e 

militares, na condição de agentes estatais e no exercício de suas funções, 

têm obrigação de zelar pela segurança pública com a finalidade exclusiva 

de manter a tranquilidade social, assim como assegurar o bem-estar da 

coletividade, adotando, quando necessário, medidas coercitivas para 

assegurar a ordem pública. Agindo dentro desses limites, atuam os 

policiais no estrito cumprimento de seus deveres legais, de modo que 

haverá responsabilidade civil do Estado quando ficar demonstrado abuso 

de poder ou arbitrariedade no exercício da função. Da análise das provas 

carreadas ao presente feito, constata-se não restar demonstrado que os 

agentes públicos tivessem praticados os atos da forma como 

contextualizados na petição inicial. Ao contrário, a cópia do procedimento 

de auto de prisão em flagrante que foi trazida junto a inicial mostra 

detalhadamente a origem lícita da investigação policial que resultou na 

prisão do reclamante, bem como que foram obedecidos os preceitos 

legais, inclusive na audiência de custódia. De outro lado, a parte autora 

não juntou nos autos qualquer prova que indicasse que sofreu abusos do 

delegado de polícia para comparecer a delegacia de polícia e/ou mostrar 

as mensagens do seu aparelho celular, ônus que lhe cabia por se tratar 

de fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Ademais, a ausência da prova documental com 

elementos mínimos sobre o alegado nos autos inviabiliza a produção da 

prova testemunhal, porquanto a prova testemunhal não tem o condão de 

substituir o mínimo de prova documental exigida por lei. Em resumo, agiram 

os agentes de segurança pública no regular exercício do poder de polícia, 

conferido pela própria Constituição, não havendo elementos nos autos a 

indicar que agiram com exacerbação em sua conduta. Logo, diante da 

prova colhida, não há se falar em atuação estatal praticada com abuso de 

autoridade ou excesso de força que não aquela necessária ao 

cumprimento da atividade policial, no estrito cumprimento do seu dever 

legal, de modo que, ausente conduta ilícita, não há se falar em 

responsabilidade civil, não ocorrendo, por consequência, a respectiva 

obrigação de indenizar. O entendimento jurisprudencial adotado pelos 

Tribunais de Justiça segue o mesmo raciocínio, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – 

INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS POR ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO 

CRIMINAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE DOLO/CULPA - 

Comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e propositura de 

ação penal, ainda que culmine com a absolvição do réu, consistem em 

exercício regular de direito não há ilicitude no ato - Não comprovação de 

má-fé ou de leviandade para a instauração de investigação criminal ou 

para a propositura de ação penal, nem a ilicitude do ato ausência de 

dolo/culpa - Ausência de elementos que compõe a relação obrigacional 

por responsabilidade civil. Ausência do dever de indenizar. Exegese dos 

artigos 186, 187 e 927, do Código Civil - - Ratificação dos fundamentos da 

r. sentença nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – 

Manutenção da sentença de procedência – Negado provimento ao 

recurso. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL 

1016570-26.2016.8.26.0053, julgado em 15.02.2017, publicado em 

15.02.2017). Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial e, por consequência, EXINGUI-SE o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002054-09.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SIMONE SANTANA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de Reclamatória 

proposta por SIMONE SANTANA DE ALMEIDA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando seja determinando que a parte requerida não 

suspenda o pagamento do salário (proventos de aposentadoria), uma vez 

que a requerente apresentou todos os documentos de frequência. Diz a 

parte autora que “(...)era servidora pública estadual e foi aposentada em 

2017. Quando estava na ativa foi licenciada para realização de doutorado 

na Argentina com prazo de 2 anos prorrogáveis por mais 2 anos. A parte 

requerida solicitou apresentação de diploma sob pena de “corte de 

pagamento de salário” como forma de compensar as “faltas”. Ocorre que 

a requerente apresentou todos os documentos de frequência e mesmo 

assim a parte requerida insiste em suspender o pagamento de salário 

(proventos), isto é, com a comprovação de frequência a apresentação do 

diploma se tornou dispensável.” Citados, os requeridos deixaram de 

comparecer na audiência de conciliação, e não apresentaram 

contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. Da analise dos autos, ressai que a autora se limitou a juntar apenas 

uma notificação da qual se extrai que o Estado de Mato Grosso cientifica 

de valor a ser ressarcido, no importe de R$ 629.919,80, pela suposta não 

obtenção do título para o qual a servidora pública se habilitou à licença 

qualificação, e documentos de frequências e laudos médicos, deixando de 

apresentar o diploma de conclusão do curso e a cópia integral do 

processo administrativo que culminou com a decisão de suspensão dos 

proventos. É cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos 

do direito a parte reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC/2015, 

portanto alegando, a autora, a suspensão indevida dos proventos, cumpre 

que os demonstre através da apresentação mínima de documentos 

necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez. Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001818-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RONALDO DA COSTA 

MARQUES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

por RONALDO DA COSTA MARQUES em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, objetivando o recebimento de abono de permanência da data que 

em preencheu os requisitos para concessão da aposentaria (05/2013), no 

valor de R$ 30.856,88 (trinta mil oitocentos e cinquenta e seis reais e 

oitenta e oito centavos). O requerente alega que foi contratado para 

exercer o cargo de Assistente de Cadastro junto à Secretaria Municipal de 

Planejamento e Coordenação no ano de 1978, e, em 2013, preencheu 

todos os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optou por 

continuar em atividade, de forma que fez jus ao abano de permanência 

referente ao período que permaneceu em ativa mesmo tendo completado 

as exigências para inatividade. Citado, o requerido não compareceu na 

audiência de conciliação, mas apresentou contestação. Decido. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 

Passa-se à apreciação. O abono de permanência consiste no reembolso 

da contribuição previdenciária aos servidores que tenham preenchido as 

exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária, e 

que, ainda assim, optem por permanecer em atividade. O abono de 

permanência está previsto no art. 40, §19 da Constituição Federal: “Art. 

40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...) § 19. O 

servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para 

aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por 

permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente 

ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências 

para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.” (G. n.) O abono de 

permanência instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003 está 

inserido no artigo que trata, não por acaso, dos servidores titulares de 

cargos efetivos, leia-se, é um direito assegurado apenas aos efetivos, 

não por acaso consta no art. 2º da citada emenda que se trata de cargo 

efetivo: “Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional 

nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela 

aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 

40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado 

regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica 

e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o 

servidor, cumulativamente: (...)” (G. n.) Analisando a documentação 

juntada pelo requerente, vê-se que não ingressou regularmente em cargo 

efetivo e, portanto, não preenche os requisitos legais. Nesse diapasão, o 

artigo 37, inciso II, da Constituição Federal consagra a regra de que “a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos”, de modo que, ao 

submeter-se à regra geral, o servidor adquire a qualidade de efetivo, não 

se confundindo com a estabilidade, que, ao contrário, condiciona-se ao 

preenchimento de etapas subsequentes ao provimento do cargo, e trata 

da superação de determinadas condições que, cumpridas, assegura ao 

servidor o direito de permanência no cargo. Assim, é correto concluir que 

os servidores declarados estáveis adquirem o direito de permanecer no 

cargo, porém, sem desfrutar dos direitos e vantagens a ele vinculados, 

uma vez que não possuem efetividade, o que, repise-se, só pode ser 

alcançado por meio de concurso público. Esse é o entendimento pacífico 

do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM 

CONCURSO PÚBLICO E REDISTRIBUÍDO PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO. EFETIVAÇÃO POR RESOLUÇÃO DA MESA. FORMA 

DERIVADA DE INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. DESFAZIMENTO DO 

ATO ADMINISTRATIVO PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA. ILEGALIDADE DO ATO QUE DECLAROU A NULIDADE DA 

INVESTIDURA DO SERVIDOR. IMPROCEDÊNCIA. EFETIVIDADE E 

ESTABILIDADE. ...2. Efetividade e estabilidade. Não há que confundir 

efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o 

funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é 

integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas 

condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo. 3. 

Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente 

Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço 

público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à 

efetividade. A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição 

primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário 

público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de 

concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor 

constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há 

pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. 

Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é 

estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no 

serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação 

na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar 

de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 3.1. O servidor 

que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é 

estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, 

mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira 

e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não 

se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da 

Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se 

submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à 

contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade 

excepcional, como título.... (STF - RE: 167635 PA , Relator: Maurício 

Corrêa, Data de Julgamento: 17/09/1996, Segunda Turma, Data de 

Publicação: DJ 07-02-1997 PP-01355 Ement Vol-01856-04 PP-00732). 

Portanto, o requerente, não se enquadra na hipótese do EC 41/2003, nem 

no §19º do artigo 40, da Constituição Federal, porquanto não detém a 

condição de servidor efetivo, e, ainda que a administração pública tenha 

efetuado a quitação sem observar os preceitos legais, não há que se falar 

em reconhecimento do direito à diferença correspondente ao período em 

que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, ora pleiteado. 

Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

ANULATÓRIA DE JURÍDICO E COMINATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PELO ART. 19 DO ADCT – 

CONCESSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS (ABONO PERMANÊNCIA, 

INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE TEMPO DE 

SERVIÇO) – VANTAGENS PECUNIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES 

EFETIVOS INGRESSOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DE 

CONCURSO – VANTAGENS NÃO ESTENDIDAS AOS SERVIDORES 

ESTABILIZADOS EXTRAORDINARIAMENTE (ART. 19 DO ADCT) – TEORIA 

DO FATO CONSUMADO - INAPLICABILIDADE – TRANSFORMAÇÃO DO 

CARGO DE ADVOGADO PARA PROCURADOR MUNICIPAL – 

TRANSPOSIÇÃO DE CARGO – SÚMULA 685 DO STF – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO. 1. Às pessoas que ingressaram no serviço público 

sem prestar concurso público e, ao tempo da promulgação da atual 

constituição, contavam com 5 (cinco) anos ou mais, o legislador 

constituinte conferiu a denominada estabilidade extraordinária, a teor do 

art. 19 do ADCT. Esta é a única garantia que o constituinte conferiu a este 

grupo de servidores, qual seja, a de permanecer no serviço público. 2. Os 

direitos e vantagens, inclusive as pecuniárias, instituídos em benefício de 

ocupantes de cargos de provimento efetivo não podem ser estendidos 

aos excepcionalmente estáveis pelo art. 19 do ADCT. 3. A teoria do fato 

consumado somente pode ser aplicada para acomodar e consolidar 

relações sociais que afrontam ou contrariam o ordenamento jurídico, ou 

seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei. 4. 

A percepção de vantagens pelo Apelado, tais como abono de 

permanência, incorporação de vantagem é contrária à Carta Política, posto 

que aos servidores estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT) 

não foram assegurados as mesmas garantias dos servidores que 

ingressaram na Administração Pública por meio de concurso. 5. Os atos 

que concederam vantagens pecuniárias ao Apelado, foram concedidos 

em leis municipais, as quais foram declaradas inconstitucionais pelo Pleno 

deste E. Tribunal de Justiça, por meio das ADI’s nº 18531/2011 e 

31493/2012. Assim aplicar a teoria do fato consumado ofende não só a 

Lei Maior, mas consolidaria uma situação fática declarada e 

manifestamente inconstitucional. 6. O fato do Apelante ter ingressado no 

serviço público como advogado, ter estabilizado extraordinariamente e, 

posteriormente aposentado como Procurador Municipal deve ser anulado, 

posto que fere o princípio de acesso ao cargo público por meio de 
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concurso, consagrado no art. 37, II, da CF/88. 7. Quando o servidor 

público é estabilizado extraordinariamente (art. 19 do ADCT) em 

determinado cargo e, posteriormente por ato administrativo ou lei, passa a 

integrar carreira diversa daquela que ingressou originariamente e, sem 

prestar concurso público, este incorre em provimento derivado de cargo, 

ou seja, incorrerá em transposição de cargo, o que é vedado pela 

jurisprudência pátria (Súmula nº 685 do STF). 8. Recurso de Apelação 

conhecido e provido. (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 

62682/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE). 

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000980-51.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000980-51.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501152-89.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIENE ROSA PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501152-89.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSIENE ROSA PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002663-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MOREIRA GORGETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT14359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002663-89.2018.8.11.0001 REQUERENTE: REGINALDO MOREIRA 

GORGETTE REQUERIDO: UNEMAT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de “ação obrigacional de fazer com pedido de 

antecipação de tutela” proposta por REGINALDO MOREIRA GEORGETTE 

em face da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, 

objetivando, liminarmente, o deferimento da sua inscrição na modalidade 

PNE, com isenção de pagamento da respectiva taxa, e a publicação de 

nova lista de candidatos PNE fazendo constar o seu nome; no mérito, a 

ratificação da tutela antecipada para tornar definitiva a sua inscrição. 

Deferiu-se a liminar (id. 16515996). O Requerido apresentou contestação. 

Passa-se à apreciação. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. A parte autora alega que realizou sua 

inscrição como portador de necessidades especiais – PNE, tendo 

requerido isenção do pagamento da taxa da referida inscrição por ser 

doador regular de sangue e, no dia 16/12/2011, afirma que encaminhou 

toda documentação prevista no edital através de agência credenciada do 

correio, descrita no anexo III do mesmo edital. Contudo, seu nome não saiu 

na lista de inscritos e nem na lista de inscrições indeferidas. Por tal razão, 

aduz que interpôs recurso, que resultou como indeferido. É cediço que o 

Edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto 

o candidato durante a realização do concurso público. Assim, a 

apreciação pelo Judiciário deve estar afeta aos critérios da legalidade. O 

Edital de Abertura nº 001/2011 – CEPROMAT, publicado no dia 24 de 

novembro de 2011, que regula o Concurso Público em questão, traz o 

seguinte: “4.15 O candidato somente será considerado inscrito neste 

concurso público após ter cumprido todas as instruções pertinentes neste 

Edital, e tiver a sua inscrição deferida por ocasião da divulgação prevista 

no subitem 8.2 deste Edital. 5. DA INSCRIÇÃO COM ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 5.1 O candidato, que se encontrar 

desempregado, ou que perceba até um salário mínimo e meio ou ainda, 

aquele que seja doador regular de sangue, poderá usufruir do benefício 

da isenção de pagamento da taxa de inscrição, amparado na Lei Estadual 

n.º 6.156, de 28 de dezembro de 1992, alterada pela Lei Estadual n.º 

8.795, de 07 de janeiro de 2008, ou na Lei Estadual n.º 7.713, de 11 de 

setembro de 2002. 5.2 O candidato que se enquadrar em uma das 

situações previstas no subitem 5.1 deste Edital, para fazer jus à isenção 

do pagamento da taxa de inscrição, deverá obrigatoriamente, no período 

compreendido entre 8 horas do dia 12 de dezembro de 2011 e 23 horas e 

59 minutos do dia 18 de dezembro de 2011, requerer sua inscrição no 

endereço eletrônico www.unemat.br/concursos e ainda, após a 

inscrição, deverá protocolar, até o dia 19 de dezembro de 2011, os 

documentos relacionados nos subitens 5.4, 5.4.1 e/ou 5.4.2 deste edital, 

nas agências credenciadas dos Correios constantes do Anexo III deste 

Edital, durante o horário normal de funcionamento dessas agências. 5.2.1 

O protocolo dos documentos, conforme subitem 5.2, é de responsabilidade 

exclusiva do candidato, podendo ser realizado por terceiros, a critério do 

candidato, sem necessidade de procuração. (...) 5.3.2 O requerimento de 

inscrição deverá ser protocolado nas agências credenciadas dos 

Correios junto com a documentação relativa à isenção, relacionada nos 

subitens 5.4, 5.4.1 e /ou 5.4.2 deste Edital. (...) 5.4 São documentos 

obrigatórios para a inscrição com pedido de isenção do pagamento da 

taxa a serem protocolados nas agências credenciadas dos Correios 

constantes do Anexo III: a) requerimento de inscrição; b) cópia do 
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documento oficial de identidade; c) cópia do Cadastro de Pessoa Física – 

CPF;” (grifo nosso). O Edital traz nos itens 5.2, 5.4 e especialmente no 

5.3.2, que para concorrer ao cargo pretendido o autor deveria protocolar o 

requerimento da inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição 

nas agências credenciadas dos correios, junto com toda a documentação 

exigida no Edital, o que não foi comprovado pela parte requerente nos 

presentes autos. Em verdade, o autor demonstrou apenas que 

encaminhou VIA sedex o mencionado pedido e documentos, por meio de 

agência credenciada, isto é, de forma divergente do que impunha o edital, 

conforme constata-se através do requerimento de isenção de taxa 

extraído do endereço eletrônico www.unemat.br/concursos, do 

comprovante de pagamento do envio dos documentos pelo correio e o 

respectivo rastreamento (id. 16515994 fls. 32, 33 e 35). Vê-se, portanto, 

que as regras do certame são claras e os critérios objetivos, não podendo 

o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público. 

Desse modo, o contexto fático e acervo probatório dos autos comprovam 

a validade do procedimento. Diante do exposto, REVOGA-SE a liminar 

pretendida e JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500496-98.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500496-98.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: WAGNER SANTOS LIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501349-44.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR INACIO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501349-44.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: JUCIMAR INACIO DE MORAES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500027-23.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EFRAIN DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500027-23.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: EFRAIN DA SILVA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação em fase 

de cumprimento de sentença. A obrigação foi satisfeita mediante 

sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o executado. O exequente 

concordou com o valor depositado e solicitou o levantamento. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Seguem alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como o(s) próprio(s) à quitação de tributos, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. 

Intimem-se. Após o processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000251-59.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEOPOLDO BACAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Mariza Macedo de Castro OAB - MT12645-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000251-59.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO LEOPOLDO BACAN 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500438-32.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA NUNES SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500438-32.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSA NUNES SOARES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501093-04.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEODOMIRA TEREZINHA SANTOS ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501093-04.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: TEODOMIRA TEREZINHA 

SANTOS ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. O exequente concordou com o valor depositado e 

solicitou o levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação 

foi completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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